Stimat client,
Suntem siguri că noua noastră centrală va răspunde tuturor cerinţelor dv.
Cumpărarea unuia dintre produsele noastre vă va satisface aşteptările: funcţionare optimă, simplitate şi uşurinţă în folosire.
Nu aruncaţi acest manual fără-l citi: în el veţi găsi informaţii foarte utile, care vă vor ajuta să utilizaţi centrala în mod corect
şi eﬁcient.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de ambalaj (saci de plastic, polistiren etc.) deoarece reprezintă o potenţială sursă de
pericol.

Centralele noastre poartă marca CE, în conformitate cu cerinţele de bază din următoarele
Directive:
- Directiva Aparate cu Gaz 90/396/CEE
- Directiva Eficienţă 92/42/CEE
- Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CEE
- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE
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1. INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE INSTALARE
Această centrală este destinată încălzirii apei la o temperatură inferioară celei de ﬁerbere la presiune atmosferică. Centrala trebuie să ﬁe racordată
la o instalaţie de încălzire centrală şi la o instalaţie pentru apă caldă menajeră, în conformitate cu performanţele sale şi cu puterea de ieşire.
Centrala trebuie să ﬁe instalată de Personal Caliﬁcat şi trebuie să se efectueze următoarele operaţii:
a) să se veriﬁce cu grijă că centrala este adecvată pentru funcţionarea cu tipul de gaz disponibil. Pentru informaţii mai detaliate vezi indicaţiile
de pe ambalaj şi eticheta de pe aparat.
b) să se veriﬁce cu grijă că tirajul coşului pentru gaze arse este adecvat; că hornul nu este blocat şi că prin acelaşi coş de evacuare nu sunt
evacuate şi gazele arse care provin de la alte aparate, în afară de cazul în care coşul este proiectat în mod special pentru a colecta gazele arse
de la mai multe aparate, conform legilor şi reglementărilor în vigoare.
c) să se veriﬁce cu grijă, în cazul racordării hornului la hornuri preexistente, că acestea au fost curăţate perfect, întrucât produsele reziduale
de ardere se pot desprinde de pe pereţi în timpul funcţionării centralei şi pot bloca hornul.
d) pentru a asigura funcţionarea corectă a aparatului şi pentru a evita anularea garanţiei, respectaţi următoarele măsuri de precauţie:
1. Circuitul pentru apă caldă:
1.1. Dacă duritatea apei e mai mare de 20 °F (1 °F = 10 mg de carbonat de calciu la un litru de apă) se recomandă instalarea unui sistem
de tratament cu polifosfaţi sau a unui sistem cu efect similar, în conformitate cu normele în vigoare.
1.2. Circuitul de apă caldă menajeră trebuie să ﬁe golit complet după instalarea aparatului şi înainte de utilizarea sa.
2. Circuitul de încălzire
2.1. instalaţie nouă
Înainte de a trece la instalarea centralei, instalaţia trebuie curăţată şi golită în mod corespunzător, pentru a elimina bavurile rămase
în urma sudurii, zgura şi eventualii solvenţi, folosind produse speciale adecvate.
Pentru a evita deteriorarea pieselor din metal, plastic şi cauciuc, folosiţi numai substanţe de curăţare neutre, adică neacide şi nealcaline.
Produsele recomandate pentru curăţare sunt:
SENTINEL X300 sau X400 şi FERNOX Regenerator pentru instalaţiile de încălzire. Pentru a utiliza acest produs urmaţi cu stricteţe
instrucţiunile producătorului.
2.2. instalaţie existentă
Înainte de a trece la instalarea centralei, instalaţia trebuie curăţată şi golită pentru a îndepărta depunerile de noroi şi substanţele
contaminante, folosind produse speciale adecvate, aşa cum se indică în secţiunea 2.1.
Pentru a evita deteriorarea pieselor din metal, plastic şi cauciuc, folosiţi numai substanţe de curăţare neutre, adică neacide şi nealcaline,
precum SENTINEL X100 şi FERNOX protector pentru instalaţiile de încălzire. Pentru a utiliza acest produs urmaţi cu stricteţe
instrucţiunile producătorului.
Reţineţi că prezenţa materiilor străine în circuitul de încălzire poate afecta funcţionarea centralei (de ex. supraîncălzire şi funcţionare
zgomotoasă a schimbătorului de căldură).
Nerespectarea recomandărilor de mai sus va duce la anularea garanţiei.

2. INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Prima aprindere a centralei trebuie să ﬁe efectuată de un tehnician autorizat. Asiguraţi-vă că se efectuează următoarele operaţii:
a) parametrii centralei trebuie să ﬁe conformi cu conﬁguraţia instalaţiilor de alimentare (electricitate, apă, gaz).
b) instalaţia trebuie să ﬁe conformă cu legile şi reglementările în vigoare.
c) racordarea la reţeaua electrică şi împământarea aparatului trebuie să ﬁe adecvate.
Nerespectarea recomandărilor de mai sus va duce la anularea garanţiei.
Înainte de punerea în funcţiune scoateţi folia protectoare de plastic de pe aparat. Nu folosiţi unelte sau detergenţi abrazivi, deoarece puteţi
deteriora suprafeţele vopsite.
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3. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CENTRALEI
Pentru a aprinde în mod corect centrala procedaţi după cum urmează:
•
•
•

Conectaţi centrala la reţeaua electrică.
deschideţi robinetul de gaz;
Apăsaţi pe tasta (circa 2 secunde) pentru a seta modul de funcţionare al centralei, aşa cum se arată în paragraful 3.2.

NOTĂ: dacă e setat modul Vară
•

, centrala se va aprinde numai în timpul unei cereri de A.C.M.

Pentru a regla temperatura °C şi a A.C.M., apăsaţi pe butoanele respective +/- aşa cum se descrie în secţiunea 4.

$7(1Ŗ,(

0609_2301

La prima aprindere, până ce nu se evacuează aerul existent în conducta de gaz, este posibil ca arzătorul să nu se aprindă şi, prin urmare,
centrala se blochează.
În acest caz vă recomandăm să repetaţi operaţiunile de aprindere, până când gazul ajunge la arzător, apăsând, cel puţin 2 secunde, tasta
RESET ( ).

LEGENDĂ SIMBOLURI AFIŞAJ:

LEGENDĂ TASTE:

Activarea funcţionării în modul încălzire

reglarea temperaturii apei calde menajere (°C)

Activarea funcţionării în modul apă caldă menajera
reglarea temperaturii apei pentru încălzire (°C)

Prezenţă ﬂacără - ﬁgura 2
(nivel putere 0 - 25%)

RESET (reiniţializarea centralei)

Nivelul de modulare al ﬂăcării - ﬁgura 2
(3 niveluri de putere)

ECO  COMFORT

Anomalie generică
tasta MODE (vezi paragraful 3.2)
RESET
Lipsă apă
(Presiune joasă instalaţie)
Indicator numeric
(Temperatură, cod anomalie etc.)
Funcţionare în modul ECO
Figura 1

În cazul conectării comenzii la distanţă, livrată ca accesoriu, toate setările centralei trebuie efectuate prin intermediul
comenzii la distanţă. Vezi instrucţiunile care însoţesc accesoriul.
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3.1 SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR
0605_1802

În timpul funcţionării centralei pot ﬁ aﬁşate 4 niveluri diferite de
putere referitoare la gradul de modulare al centralei, aşa cum se
arată în ﬁgura 2.

Figura 2

3.2 DESCRIEREA TASTEI Vară - Iarnă - Numai încălzire - Stins
Apăsând pe această tastă se pot seta următoarele moduri de funcţionare ale centralei:
• VARĂ
• IARNĂ
• NUMAI ÎNCĂLZIRE
• STINS
În modul VARĂ pe aﬁşaj apare simbolul
activată (funcţia antiîngheţ e activată).

. Centrala satisface numai cererile de caldură în circuitul de apă menajeră, încălzirea NU e

În modul IARNĂ pe aﬁşaj apar simbolurile
cel de încălzire (funcţia antiîngheţ e activată).

. La Centrala satisface atât cererile de căldură din circuitul de apă menajeră cât şi din

În modul NUMAI ÎNCĂLZIRE pe aﬁşaj apare simbolul
(funcţia antiîngheţ e activată).

. Centrala satisface numai cererile de căldură din circuitul de încălzire

Selectând STINS pe aﬁşaj nu apare nici unul dintre cele două simboluri
. În acest mod e activată numai funcţia antiîngheţ, orice
altă cerere de căldură în circuitul de apă menajeră sau de încălzire nu este satisfacută.

4. REGLAREA TEMPERATURII APEI PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI MENAJERĂ
Reglarea temperaturii în turul circuitului de încălzire
corespunzătoare +/- (ﬁgura 1).
Aprinderea arzătorului e indicată pe aﬁşaj cu simbolul

şi a apei calde din circuitul de apă menajeră

se efectuează apăsând pe tastele

aşa cum se arată în paragraful 3.1.

ÎNCĂLZIRE
În timpul funcţionării centralei în modul încălzire, pe aﬁşajul din ﬁgura 1 apare simbolul
din turul instalaţiei de încălzire.

, care clipeşte intermitent, şi temperatura (°C)

APĂ CALDĂ MENAJERĂ
În timpul funcţionării centralei în modul apă caldă menajeră, pe aﬁşajul din ﬁgura 1 apare simbolul
peratura (C°) apei din turul boilerului.

, care clipeşte intermitent, şi tem-

Se pot regla două valori diferite de temperatură a apei menajere, ECO şi COMFORT, cu ajutorul tastei P.
Pentru a modiﬁca valorile de temperatură procedaţi după cum urmează:
ECO
Apăsaţi tasta P, pe aﬁşaj apare mesajul “eco”, reglaţi valoarea de setpoint temperatură dorită cu ajutorul tastelor +/-

.

COMFORT
Apăsaţi tasta P, pe aﬁşaj apare numai valoarea de temperatură ce trebuie reglată, reglaţi valoarea de setpoint temperatură dorită cu ajutorul
tastelor +/.
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5. UMPLEREA CENTRALEI
IMPORTANT: Veriﬁcaţi periodic ca presiunea aﬁşată de presostat (ﬁgura 3) să ﬁe cuprinsă între 0,7 şi 1,5 bar, când centrala nu
funcţionează. În caz de suprapresiune, deschideţi robinetul de evacuare al centralei (ﬁgura 3).
În caz că presiunea e joasă, deschideţi robinetul de umplere al centralei (ﬁgura 3).
Se recomandă să deschideţi robinetul foarte încet, pentru a permite ieşirea aerului.
În timpul acestei operaţiuni e necesar ca centrala să ﬁe în “OFF” (apăsaţi pe tasta - ﬁgura 1).
Dacă au loc scăderi de presiune frecvente, cereţi veriﬁcarea centralei de către personalul caliﬁcat.
0702_1201 / CG_1891

NOTĂ:

Robinet de umplere

Robinet de evacuare a boilerului

Punct de golire

Figura 3

Centrala termică este prevăzută cu un presostat hidraulic diferenţial care, în cazul blocării pompei sau a întreruperii alimentării cu apă, nu
îi permite să funcţioneze.

6. OPRIREA CENTRALEI
Pentru a opri centrala este necesară deconectarea aparatului de la energia electrică. Dacă centrala e în “OFF” (paragraful 3.2), circuitele electrice
rămân sub tensiune şi e activă funcţia antiîngheţ (paragraful 8).

7. OPRIREA ÎNDELUNGATĂ A INSTALAŢIEI PROTECŢIA ANTIÎNGHEŢ
Vă recomandăm să evitaţi golirea întregii instalaţii deoarece înlocuitorii pentru apă duc la formarea de depuneri inutile şi periculoase de
calcar în interiorul centralei şi pe elementele de încălzire. În cazul în care centrala este oprită în timpul iernii şi este deci expusă pericolului
de îngheţ, vă recomandăm să adăugaţi un lichid antigel special în apa din instalaţie (de ex.: propilen glicol împreună cu inhibitori pentru
coroziune şi inhibitori pentru depuneri).
Controlul electronic al centralei include o funcţie de “protecţie anti-îngheţ” pentru instalaţia de încălzire centrală, care face ca arzătorul să
atingă o temperatură de încălzire în tur de 30°C când temperatura din instalaţia de încălzire scade sub 5°C.
Funcţia de protecţie anti-îngheţ e activă dacă:
* centrala e alimentată cu energie electrică;
* robinetul de gaz e deschis;
* presiunea din instalaţie este corectă;
* centrala nu e blocată.

8. MODIFICAREA TIPULUI DE GAZ
Aceste centrale proiectate pentru gaz natural pot ﬁ modiﬁcate pentru a funcţiona cu GPL.
Orice modiﬁcare a tipului de gaz trebuie efectuată de către personal caliﬁcat.
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9. INDICATOAREINTRAREA ÎN FUNCŢIUNE A DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ

0710_0201

0605_1107

Anomaliile sunt vizualizate pe aﬁşaj identiﬁcate de un cod de eroare (ex. E01).
Anomaliile care pot ﬁ resetate de utilizator sunt indicate pe aﬁşaj de simbolul (ﬁgura 4).
(ﬁgura 4.1).
Anomaliile care nu pot ﬁ resetate de utilizator sunt indicate pe aﬁşaj de simbolul
Pentru a RESETA centrala apăsaţi, timp de cel puţin 2 secunde, tasta .

Figura 4

COD
EROARE

Figura 4.1

Descrierea DEFECŢIUNILOR

SOLUŢIE

E01

Lipsa alimentării cu gaz

Apăsaţi pe butonul (ﬁgura 1) timp de cel puţin 2 secunde. Dacă
defecţiunea persistă, contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E02

Senzorul termostatului de siguranţă e deteriorat

Apăsaţi pe butonul (ﬁgura 1) timp de cel puţin 2 secunde. Dacă
defecţiunea persistă, contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E03

Senzorul termostatului pentru gaze arse e deteriorat / Butonul Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.
(switch) pentru presiune gaze arse e deteriorat

E04

Eroare de siguranţă din cauza pierderilor frecvente de ﬂacără Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E05

Defectare a senzorului NTC încălzire centrală

Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E06

Defectare a senzorului NTC apă caldă menajeră

Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E11

Intervenţia termostatului de siguranţă pentru instalaţie cu
temperatură joasă (dacă e conectat)

Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E12

Lipsă consens presostat diferenţial hidraulic

Veriﬁcaţi ca presiunea instalaţiei să ﬁe cea prescrisă. Vezi paragraful
5. Dacă anomalia persistă, adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică
autorizat.

E13

Contact defect al presostatului diferenţial hidraulic

Veriﬁcaţi ca presiunea instalaţiei să ﬁe cea prescrisă. Vezi paragraful
5. Dacă anomalia persistă, adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică
autorizat.

E25

Temperatura max. a centralei a fost depăşită
(probabil pompa e blocată)

Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E31

Eroare de comunicare între cartela electronica şi comanda la
distanţă

Apăsaţi pe butonul (ﬁgura 1) timp de cel puţin 2 secunde. Dacă
defecţiunea persistă, contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E35

Flacără defectuoasă (ﬂacără parazit)

Apăsaţi pe butonul (ﬁgura 1) timp de cel puţin 2 secunde. Dacă
defecţiunea persistă, contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E98

Eroare internă a cartelei

Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

E99

Eroare internă a cartelei

Contactaţi un Serviciu de Asistenţă autorizat.

10. INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE
Pentru ca centrala dv. să funcţioneze în mod eﬁcient şi sigur, cereţi să ﬁe veriﬁcată de către personalul caliﬁcat la sfârşitul ﬁecărui sezon de
funcţionare.
O întreţinere atentă va duce la o funcţionare economicoasă a instalaţiei.
Nu curăţaţi carcasa externă a aparatului cu substanţe de curăţare abrazive, agresive şi/sau uşor inﬂamabile (de ex.: benzină, alcool ş.a.m.d.).
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de a-l curăţa (vezi secţiunea 6).
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11. INFORMAŢII GENERALE
Următoarele recomandări şi instrucţiuni se adresează tehnicienilor specialişti pentru a-i ajuta să efectueze o instalare corectă. Instrucţiunile
privind aprinderea şi funcţionarea centralei se găsesc în secţiunea ‘Instrucţiuni pentru utilizator’.
Reţineţi că instalarea, întreţinerea şi punerea în funcţiune a aparatelor electrocasnice cu gaz trebuie efectuate numai de către personal caliﬁcat,
în conformitate cu standardele curente.

$7(1Ŗ,(

* Această centrală poate ﬁ racordată la orice fel de convector cu alimentare prin tuburi duble sau simple, radiatoare, termoconvectoare.
Proiectaţi secţiunile instalaţiei ca de obicei, luând însă în considerare performanţele disponibile debit / înălţime de pompare, aşa cum se
indică în secţiunea 24.
* Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de ambalaj (saci de plastic, polistiren etc.) deoarece reprezintă o potenţială sursă de pericol.
* Prima aprindere a centralei trebuie să ﬁe efectuată de personal caliﬁcat.
Nerespectarea recomandărilor de mai sus va duce la anularea garanţiei.

12. INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE INSTALARE
Această centrală este destinată încălzirii apei la o temperatură inferioară celei de ﬁerbere la presiune atmosferică. Centrala trebuie să ﬁe racordată
la o instalaţie de încălzire centrală şi la o instalaţie pentru apă caldă menajeră, în conformitate cu performanţele sale şi cu puterea de ieşire.
Centrala trebuie să ﬁe instalată de Personal Caliﬁcat şi trebuie să se efectueze următoarele operaţii:
a) să se veriﬁce cu grijă că centrala este adecvată pentru funcţionarea cu tipul de gaz disponibil. Pentru informaţii mai detaliate vezi indicaţiile
de pe ambalaj şi eticheta de pe aparat.
b) să se veriﬁce cu grijă că tirajul coşului pentru gaze arse este adecvat; că hornul nu este blocat şi că prin acelasi coş de evacuare nu sunt
evacuate şi gazele arse care provin de la alte aparate, în afara de cazul în care coşul este proiectat în mod special pentru a colecta gazele arse
de la mai multe aparate, conform legilor şi reglementărilor în vigoare.
c) să se veriﬁce cu grijă, în cazul racordării hornului la hornuri preexistente, că acestea au fost curăţate perfect, întrucât produsele reziduale
de ardere se pot desprinde de pe pereţi în timpul funcţionării centralei şi pot bloca hornul.
Pentru a asigura funcţionarea corectă a aparatului şi pentru a evita anularea garanţiei, respectaţi următoarele măsuri de precauţie:
1. Circuitul pentru apă caldă:
1.1. Dacă duritatea apei e mai mare de 20 °F (1 °F = 10 mg de carbonat de calciu la un litru de apă) se recomandă instalarea unui sistem
de tratament cu polifosfaţi sau a unui sistem cu efect similar, în conformitate cu normele în vigoare.
1.2. Circuitul de apă caldă menajeră trebuie să ﬁe golit complet după instalarea aparatului şi înainte de utilizarea sa.
2. Circuitul de încălzire
2.1. instalaţie nouă
Înainte de a trece la instalarea centralei, instalaţia trebuie curăţată şi golită în mod corespunzător, pentru a elimina bavurile rămase
în urma sudurii, zgura şi eventualii solvenţi, folosind produse speciale adecvate.
Pentru a evita deteriorarea pieselor din metal, plastic şi cauciuc, folosiţi numai substanţe de curăţare neutre, adică neacide şi nealcaline.
Produsele recomandate pentru curăţare sunt:
SENTINEL X300 sau X400 şi FERNOX Regenerator pentru instalaţiile de încălzire. Pentru a utiliza acest produs urmaţi cu stricteţe
instrucţiunile producătorului.
2.2. instalaţie existentă
Înainte de a trece la instalarea centralei, instalaţia trebuie curăţată şi golită pentru a îndepărta depunerile de noroi şi substanţele
contaminante, folosind produse speciale adecvate, aşa cum se indică în secţiunea 2.1.
Pentru a evita deteriorarea pieselor din metal, plastic şi cauciuc, folosiţi numai substante de curăţare neutre, adică neacide şi nealcaline,
precum SENTINEL X100 şi FERNOX protector pentru instalaţiile de încălzire. Pentru a utiliza acest produs urmaţi cu stricteţe
instrucţiunile producătorului.
Reţineţi că prezenţa materiilor străine în circuitul de încălzire poate afecta funcţionarea centralei (de ex. supraîncălzire şi funcţionare
zgomotoasă a schimbătorului de căldură).
Nerespectarea recomandărilor de mai sus va duce la anularea garanţiei.
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13. INSTALAREA CENTRALEI

971125_0201

Alegeţi locul de amplasare al centralei, apoi aplicaţi şablonul pe perete, cu bandă adezivă. Racordaţi ţevile la oriﬁciile de alimentare cu gaz şi
apă prevăzute pe latura inferioară a şablonului. Vă recomandăm să instalaţi două robinete G3/4 (disponibile la cerere) pe ţevile de pe turul şi
de pe returul instalaţiei de încălzire centrală; aceste robinete vă vor permite să efectuaţi operaţii importante fără a goli complet instalaţia. Dacă
montaţi centrala pe o instalaţie existentă sau dacă o înlocuiţi, vă recomandăm să montaţi un vas de decantare pe ţeava de retur a instalaţiei,
pentru a colecta depunerile şi reziduurile care pot rămâne şi care pot ﬁ puse în circulaţie în instalaţie, chiar şi după spălare.
Când centrala e ﬁxată pe şablon, racordaţi conductele de evacuare gaze arse şi admisie aer (accesorii furnizate de producător) conform
instrucţiunilor din paragrafele următoare.
Când instalaţi modelul (centrala cu tiraj natural), efectuaţi racordarea la conducta de evacuare utilizând o ţeavă de metal care să ﬁe rezistentă
în timp la solicitări mecanice, căldură, efectele produselor de ardere şi orice condens care s-ar putea forma.

020418_1000

ax oriﬁciu de ventilare cu cot dublu

înălţimea centralei termice 950

coloana de ieşire pentru tirajul forţat

perforaţi cu un burghiu Ř12, consolidaţi cu dibluri de lemn şi cu dispozitivele
de ﬁxare puse la dispoziţie

1: ieşire apă caldă menajeră
2: admisie apă rece menajeră
3: retur instalaţie de încălzire
4: admisie instalaţie de încălzire
5: admisie gaz în centrala termică

intrare gaz

ieşire circuit
încălzire

admisie apă rece

retur circuit
încălzire

ieşire apă caldă
circuit menajer

LĂŢIMEA CENTRALEI 600

G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 3/4

Figura 5

14. DIMENSIUNILE CENTRALEI
240B40 i - 280B40 i

0609_0504 / CG_1848

140 FiB40 - 240B40 Fi - 280B40 Fi

Figura 6
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15. DOTAŢIE LIVRATĂ CA ACCESORIU
robinet gaz (1)
robinet admisie apă (2)
garnituri de etanşare
racorduri telescopice
nituri 12 mm. şi cârlige

0804_1101 / CG_2061

-

Figura 7

2

1

16. INSTALAREA CONDUCTELOR DE GAZE ARSE ŞI AER
911231_5500

Vă garantăm o instalare uşoară şi ﬂexibilă pentru centrala pe gaz cu tiraj forţat datorită garniturilor
şi accesoriilor furnizate (care sunt descrise mai jos).
Centrala e proiectată în mod special pentru racordarea la un sistem de conducte evacuare gaze
arse / admisie aer cu horn coaxial, vertical sau orizontal. Cu ajutorul unui kit separator se poate
instala şi un sistem cu două conducte separate.
Folosiţi numai accesorii furnizate de producător.
CONDUCTA DE EVACUARE  ADMISIE COAXIALĂ CONCENTRICĂ
Acest tip de conductă permite evacuarea produselor de ardere şi admisia aerului comburant atât
în exteriorul ediﬁciului, cât şi în hornurile de tip LAS.
Cotul coaxial de 90° permite racordarea centralei la conducta de evacuare-admisie în orice
direcţie, deoarece se poate roti la 360°. În plus, poate ﬁ utilizat şi ca un cot suplimentar, alături
de o conductă coaxială sau de un cot de 45°.

MĂSURI DE PRECAUŢIE

Figura 8

0712_0801

Pentru a garanta o siguranţă sporită în funcţionare, conductele de evacuare a gazelor arse
trebuie să ﬁe bine ﬁxate de perete cu ajutorul unor coliere de ﬁxare.

Manşon de fixare

Modelul
centralei
NUVOLA 3 240B40 Fi

A

NUVOLA 3 280B40 Fi
Racord concentric

NUVOLA 3 140B40 Fi

LUNGIME
MAX.
(m)
0,5
0,5 ÷ 2
2÷4
0÷1
1÷4
0 ÷ 2,5
2,5 ÷ 5

DIAFRAGMĂ
ADMISIE A
(mm)
73
80
NU
76
NU
73
NU

Figura 9

În caz de evacuare la exterior, conducta de evacuare-admisie trebuie să iasă din perete cel puţin 18 mm pentru a permite poziţionarea şi sigilarea
ţiglei de protecţie din aluminiu, în vederea evitării inﬁltraţiilor de apă.
Asiguraţi o pantă minimă în jos, spre exterior, de 1 cm pentru ﬁecare metru de lungime al conductei.

•
•

Un cot de 90° reduce lungimea totală a conductei cu 1 metru.
Un cot de 45° reduce lungimea totală a conductei cu 0,5 metri.
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16.1 OPŢIUNI DE INSTALARE CU CONDUCTE DE EVACUARE ORIZONTALE

L max = 4 m
L max = 5 m - 140 Fi

0612_0201

L max = 4 m
L max = 5 m - 140 Fi

L max = 3 m
L max = 4 m - 140 Fi

L max = 3 m
L max = 4 m - 140 Fi

0607_0601

16.2 OPŢIUNI DE INSTALARE CU CONDUCTE DE EVACUARE LAS

L max = 4 m
L max = 5 m - 140 Fi

16.3 OPŢIUNI DE INSTALARE CU CONDUCTE DE EVACUARE VERTICALE

911231_5100

Acest tip de instalare poate ﬁ efectuată atât în cazul unui acoperiş plan, cât şi în cazul unui acoperiş înclinat, montând un coş, ţigla şi dispozitivul de protecţie corespunzătoare (accesoriile suplimentare sunt furnizate la cerere).
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Pentru instrucţiuni mai detaliate privind montarea accesoriilor, consultaţi datele tehnice care însoţesc accesoriile respective.

CONDUCTE DE EVACUAREADMISIE SEPARATE
Acest tip de conductă permite evacuarea produselor de ardere atât în exteriorul clădirii, cât şi în hornuri de evacuare separate.
Admisia de aer comburant poate ﬁ efectuată într-o zonă diferită faţă de cea în care e situată conducta de evacuare.
Kit-ul separator conţine un adaptor pentru conducta de evacuare (100/80) şi un adaptor pentru conducta de admisie aer.
Pentru adaptorul pentru conducta de admisie aer montaţi şuruburile şi garniturile înlăturate în prealabil de pe capac.
Primul cot de 90° nu este inclus în lungimea maximă permisă.

0609_0505

Cotul de 90° permite racordarea centralei la conducta de evacuare-admisie indiferent de direcţie, deoarece poate ﬁ rotit la 360°. În plus, poate
ﬁ utilizat şi ca un cot suplimentar, alături de conductă sau de un cot de 45°.

•
•

Un cot de 90° reduce lungimea totală a
conductei cu 0,5 metri.
Un cot de 45° reduce lungimea totală a
conductei cu 0,25 metri.

Reglarea controlului pentru sistemul separat de gaze arse / aer
Reglarea acestui control e necesară pentru a optimiza performanţele şi parametrii de ardere. Cupla de admisie aer poate ﬁ rotită pentru a regla
aerul în exces, în funcţie de lungimea totală a conductelor de evacuare şi de admisie pentru aerul comburant.
Rotiţi acest control pentru a mări sau a micşora aerul comburant în exces (ﬁgura 9):

0604_2001

Reglarea cuplei de
admisie aer

010529_0500

Pentru a optimiza combustia se poate folosi un dispozitiv de analizare a produselor de ardere, pentru a măsura conţinutul de CO2 din gazele
arse la puterea termică maximă, reglând aerul treptat pentru a atinge valoarea de CO2 din tabelul de mai jos, dacă la analiză se constată o
valoare mai scăzută.
Pentru a monta în mod corect acest dispozitiv, consultaţi datele tehnice care însoţesc accesoriul.

Deschidere
Index

Figura 10

NUVOLA 140B40 Fi
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140B40 Fi
240B40 Fi
280B40 Fi

NB:

LUNGIME
MAX

Poziţie
registru

L1+L2 m

AFR

0 ÷ 10
10 ÷ 30
20 ÷ 30
0 ÷ 20
20 ÷ 30
0 ÷ 20
20 ÷ 30

1
2
3
1
2
1
2

CO2%

G20

G30

G31

3,9

-

4,3

6,7

8,7

8,7

6,0

8,0

8,0

Pentru tipul C52, conductele de admisie a aerului comburant şi de evacuare a produselor de ardere nu trebuie poziţionate pe pereţi
opuşi ai clădirii. Lungimea maximă a conductei de admisie trebuie să ﬁe de 10 metri (6 m - Nuvola 3 140B40 Fi).

Dacă lungimea conductei de evacuare e mai mare de 6 m, kit-ul de colectare a condensului (furnizat ca accesoriu) trebuie să ﬁe montat
lângă centrală.

IMPORTANT: dacă instalaţi o conductă de evacuare separată, asiguraţi-vă că e izolată corespunzător (de ex. cu vată de sticlă) în punctele
în care aceasta traversează pereţii clădirii.
Pentru instrucţiuni mai detaliate privind montarea accesoriilor, consultaţi datele tehnice care însoţesc accesoriile respective.

16.4 OPŢIUNI DE INSTALARE CU CONDUCTE DE EVACUARE ORIZONTALE SEPARATE

911231_4805

IMPORTANT: Asiguraţi o pantă minimă în jos, spre exterior, de 1 cm pentru ﬁecare metru de lungime al conductei.
Dacă montaţi un kit de colectare a condensului, conducta de drenare trebuie să ﬁe înclinată spre centrală.

911231_4806

(L1 + L2) max = 30 m

L max = 15 m

911231_4701

16.5 OPŢIUNI DE INSTALARE CU CONDUCTE DE EVACUARE VERTICALE SEPARATE

L max = 15 m
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17. CONECTAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
Siguranţa electrică a aparatului este garantată doar când este legat corect la pământ, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare.
Racordaţi centrala la o reţea de alimentare de 230 V monofazată + împământare, cu ajutorul cablului cu trei borne furnizat, având grijă să
conectaţi corect polarităţile.
Utilizaţi un întrerupător bipolar cu o distanţă între contacte de cel puţin 3 mm la ambii poli.
În caz că înlocuiţi cablul de alimentare, utilizaţi un cablu HAR H05 VV-F’ 3 x 0,75 mm2 cu un diametru de max. 8 mm.
Pentru a avea acces la panoul de borne electrice
•
•
•
•

deconectaţi centrala de la reţeaua electrică prin intermediul întrerupătorului bipolar;
deşurubaţi cele două şuruburi care ﬁxează panoul de control de centrală;
rotiţi panoul de control;
deşurubaţi capacul pentru a ajunge la cablaje (Figura 10).

O siguranţă de tip rapid de 2A e încorporată în panoul de borne de alimentare (pentru a veriﬁca sau a înlocui siguranţa, extrageţi suportul
siguranţei, de culoare neagră).

ATENŢIE: aveţi grijă să conectaţi corect polarităţile L (FAZĂ) - N (NEUTRU).

0609_0602 / CG_1853

(L) = Fază (maro)
(N) = Neutru (albastru)
( ) = Împământare (galben/verde)
(1) (2) = Borna termostatului de cameră

Figura 11

MĂSURI DE PRECAUŢIE
În cazul în care aparatul este conectat direct la o instalaţie de pardoseală, aceasta trebuie să ﬁe echipată, prin grija instalatorului, cu un termostat de protecţie, pentru a ﬁ protejată împotriva supratemperaturilor.

18. CONECTAREA TERMOSTATULUI AMBIENTAL
• accesaţi panoul de borne de alimentare (ﬁgura 11) conform descrierii de la capitolul precedent;
• îndepărtaţi capacul existent pe bornele (1) şi (2);
• introduceţi cablul cu două ﬁre prin oriﬁciul special şi conectaţi-l la aceste două borne.
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19. MODALITĂŢI DE MODIFICARE A TIPULUI DE GAZ
Personalul caliﬁcat poate adapta aceasta centrală pentru a funcţiona cu gaz natural (G. 20) sau cu gaz lichid (G. 31).

Procedura pentru a calibra regulatorul de presiune poate varia în
funcţie de supapa pentru tipul de gaz montată (HONEYWELL sau
SIT; vezi ﬁgura 13).
Pc

Efectuaţi următoarele operaţii în această ordine:

9912221500

Supapa SIT
mod. SIGMA 845
Pb

A) Înlocuiţi duzele arzătorului principal;
• scoateţi cu grijă arzătorul principal din locaşul său;
• înlocuiţi duzele arzătorului principal şi strângeţi-le bine pentru
a evita scurgerile de gaz. Diametrele duzelor sunt speciﬁcate în
tabelul 1.
B) Modiﬁcaţi tensiunea modulatorului
• reglaţi parametrul F02 pe baza tipului de gaz, aşa cum se arată în
capitolul 20.
Pa

C) Setarea dispozitivului de reglare a presiunii
• conectaţi punctul de testare a presiunii pozitive al unui manometru
diferenţial (dacă e posibil, pe bază de apă) la punctul de testare
a presiunii de la supapa de gaz (Pb) (Figura 13); numai pentru
modelele cu cameră etanşă: conectaţi punctul de testare a presiunii
negative al unui manometru la un racord în “T” pentru a cupla
oriﬁciul de reglare al centralei, oriﬁciul de reglare al supapei de
gaz (Pc) şi manometrul. (Aceeaşi măsuratoare poate ﬁ efectuată
conectând manometrul la punctul de testare a presiunii (Pb) după
ce a fost scos panoul frontal al camerei etanşe);
Dacă măsuraţi presiunea arzătoarelor într-un mod diferit, puteţi
obtine un rezultat diferit, deoarece presiunea joasă creată în camera
etanşă de către ventilator nu ar ﬁ luată în calcul.

0206_0501

Figura 12a

C1) Reglarea puterii termice nominale
• deschideţi robinetul de gaz;
• apăsaţi pe buton (ﬁgura 1) şi puneţi centrala în modul Iarnă;
• deschideţi un robinet de apă caldă pentru a avea un debit minim
de 10 l/min sau asiguraţi-vă că sunt setaţi parametrii maximi de
încălzire;
• veriﬁcaţi ca presiunea dinamică de alimentare a centralei, măsurată
la punctul de testare a presiunii de la supapa de admisie gaz (Pa)
(Figura 13) să ﬁe corectă (30 mbar pentru gaz propan şi butan
G.30, 20 mbar pentru gaz natural G20);
• scoateţi capacul modulatorului;
• reglaţi şurubul de alamă al tubului (a) Fig. 14 pentru a obţine
setările de presiune indicate în tabelul 1;

(modelul 240B40 i - 240B40 Fi)

C2) Reglarea puterii termice reduse
• deconectaţi cablul de alimentare al modulatorului şi deşurubaţi şurubul (b) Fig. 14 pentru a obţine setările de presiune care corespund
puterii termice reduse (vezi tabelul 1);
• conectaţi cablul din nou;
• puneţi la loc capacul modulatorului şi strângeţi-l bine.
C3) Veriﬁcări ﬁnale
• aplicaţi plăcuţa suplimentară cu datele tehnice, care indică tipul de gaz şi setările efectuate.
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Tabel cu presiunile arzătorului
Gaz utilizat
G20
diametrul duzei
(mm)
1,18
3UHVLXQHDODDU]ĈWRU (mbar*)
387(5(7(50,&ć5('86ć (mbar)
1,6
3UHVLXQHDODDU]ĈWRU (mbar*)
387(5(7(50,&ć120,1$/ć (mbar) 7,7
 QUGLDPHWUXGLDIUDJPĈ 

nr. de duze
* 1 mbar = 10,197 mm H2O
Tabelul 1

240B40 i
G30 G31
0,69
0,69

G20
1,18

240B40 Fi
G30 G31
0,69
0,69

G20
1,18

280B40 i
G30 G31
0,69
0,69

G20
1,18

280B40 Fi
G30 G31
0,69
0,69

3,9

6,9

1,6

3,9

6,9

1,6

3,8

5,7

1,7

4,3

5,9

19,8


25,6


8,1


20,6


26,3


10,3


27,6


35,4


10,6


28,1


35,6


18

140B40 Fi
Gaz utilizat
G20 G31
diametrul duzei
(mm)
1,18
0,77
3UHVLXQHDODDU]ĈWRU (mbar*)
387(5(7(50,&ć5('86ć (mbar)
1,8
4,2
3UHVLXQHDODDU]ĈWRU (mbar*)
387(5(7(50,&ć120,1$/ć (mbar) 8,5
18,8
 QUGLDPHWUXGLDIUDJPĈ 


nr. de duze
10
* 1 mbar = 10,197 mm H2O
Tabelul 1

Tabel consumuri

240B40 i

280B40 i

Consumul de gaz la 15 °C - 1013 mbar
PUTERE TERMICĂ NOMINALĂ
PUTERE TERMICĂ REDUSĂ
p.c.i.

G20

G30

G31

G20

G30

G31

2,87 m3/h
1,26 m3/h

2,14 Kg/h
0,94 Kg/h

2,11 Kg/h
0,92 Kg/h

3,29 m3/h
1,26 m3/h

2,45 Kg/h
0,94 Kg/h

2,42 Kg/h
0,92 Kg/h

34,02 MJ/m3

45,60 MJ/Kg

46,30 MJ/Kg

34,02 MJ/m3

45,60 MJ/Kg

46,30 MJ/Kg

Tabelul 2

240B40 Fi

280B40 Fi

Consumul de gaz la 15 °C - 1013 mbar
G20

G30

G31

G20

G30

G31

PUTERE TERMICĂ NOMINALĂ

2,78 m3/h

2,07 Kg/h

2,04 Kg/h

3,18 m3/h

2,37 Kg/h

2,34 Kg/h

PUTERE TERMICĂ REDUSĂ

1,26 m3/h

0,94 Kg/h

0,92 Kg/h

1,26 m3/h

0,94 Kg/h

0,92 Kg/h

45,60 MJ/Kg

46,30 MJ/Kg

34,02 MJ/m3

45,60 MJ/Kg

46,30 MJ/Kg

p.c.i.
Tabelul 2

34,02 MJ/m

3

140B40 Fi
Consumul de gaz la 15 °C - 1013 mbar
PUTERE TERMICĂ NOMINALĂ

G20
1,62 m3/h

PUTERE TERMICĂ REDUSĂ

0,73 m3/h

0,54 Kg/h

34,02 MJ/m3

46,30 MJ/Kg

p.c.i.
Tabelul 2
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20. VIZUALIZARE INFORMAŢII
20.1 INFORMAŢII APRINDERE AFIŞAJ
Pentru o aprindere corectă, procedaţi ca mai jos:
•

Alimentaţi centrala cu energie electrică.
Când centrala e alimentată cu energie electrică, în primele 10 secunde aprox., pe aﬁşaj apar următoarele informaţii:
1. toate simbolurile sunt aprinse;
2. informaţii producător;
3. informaţii producător;
4. informaţii producător;
5. tipul de centrală şi de gaz utilizat (de ex.
).
Semniﬁcaţia literelor aﬁşate e următoarea:
= centrală cu cameră deschisă

= centrală cu cameră etanşă;

= gaz utilizat NATURAL

= gaz utilizat GPL.

6. reglarea circuitului hidraulic;
7. versiune software (două numere x.x);
•
•

Deschideţi robinetul de gaz;
Apăsaţi pe tasta (circa 2 secunde) pentru a seta modul de funcţionare al centralei, aşa cum se arată în paragraful 3.2.

20.2 INFORMAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA
Pentru a vizualiza pe aﬁşaj unele informaţii privind funcţionarea centralei, procedaţi după cum urmează:
Ţineţi apăsată tasta ( ) timp de circa 6 secunde. Când funcţia este activă, pe aﬁşaj apare mesajul “A00” (…“A07”) care alternează cu
valoarea respectivă (ﬁgura 13);

0607_1204

•

Figura 13

INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALATOR

925.906.1 - RO

77

•
A00:
A01:
A02:
A03:
A04:
A05:
A06:
A07:

Cu ajutorul tastelor +/- de reglare a temperaturii apei calde menajere (

) puteţi vizualiza următoarele informaţii:

valoarea (°C) instantanee a temperaturii apei calde menajere (A.C.M.);
valoarea (°C) instantanee a temperaturii externe (cu sonda externă conectată);
valoarea (%) curentului la modulator (100% = 230 mA METAN - 100% = 310 mA GPL);
valoarea (%) domeniului de putere (MAX R) - Parametrul F13 (paragraful 21);
valoarea (°C) temperaturii de set-point pentru încălzire;
valoarea (°C) instantanee a temperaturii din turul circuitului de încălzire;
Neutilizat;
valoarea (%) semnalului de ﬂacără (8-100%).

NOTĂ: rândurile de vizualizare A08 şi A09 nu sunt utilizate.

•

Această funcţie rămâne activă timp de 3 minute. Este posibilă întreruperea anticipată a funcţiei “INFO” apăsând pe tasta

.

20.3 VIZUALIZARE ANOMALII
NOTĂ: SE pot efectua 5 tentative consecutive de reiniţializare, după care centrala rămâne blocată. Pentru a efectua o nouă încercare de
reiniţializare, procedaţi după cum urmează:
• apăsaţi pe tasta selectând STINS, aşa cum se arată în paragraful 3.2;
• apăsaţi pe tasta timp de circa 2 secunde, pe aﬁşaj apare mesajul “OFF”;.
• resetaţi modul de funcţionare al centralei.
Codurile şi descrierea anomaliilor sunt indicate în paragraful 9.

20.4 INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pentru informaţii suplimentare de ordin tehnic consultaţi documentul “INSTRUCŢIUNI SERVICE”.
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21. REGLAREA PARAMETRILOR
Pentru a seta parametrii centralei, apăsaţi simultan pe tasta R şi pe tasta - (
apare mesajul “F01” care alternează cu valoarea parametrului vizualizat.

) timp de cel puţin 6 secunde. Când funcţia este activă, pe aﬁşaj

•
•
•
•

0606_2903

Modiﬁcare parametri
;
Pentru a vedea lista cu parametrii apăsaţi tastele +/Pentru a modiﬁca un singur parametru apăsaţi pe tastele +/;
Pentru a memora valoarea apăsaţi pe tasta P, pe aﬁşaj apare mesajul
“MEM”;
Pentru a ieşi din funcţie fără a memora, apăsaţi tasta , pe aﬁşaj apare
mesajul “ESC”.

Valoare implicită

Descrierea parametrului

140B40 Fi

240B40 Fi

240B40 i

280B40 i

280B40 Fi

10

10

20

20

10

F01

Tipul de centrală pe gaz
10 = cameră etanşă - 20 = cameră deschisă

F02

Tipul de gaz
00 = natural (metan)  01 = LPG

F03

Sistem hidraulic

06

F04

Setare releu programabil 1
(02 = instalaţie multi-zone - Vezi instrucţiunile pentru Serviciul de Asistenţă)

02

F05

Setare releu programabil 2
(Vezi instrucţiunile pentru Serviciul de Asistenţă)

04

F06

Setările senzorului extern (Vezi instrucţiunile pentru Serviciul de Asistenţă).

00

Informaţii producător

00

F07…F12

00 o 01

F13

Putere termică max

(0-100%)

100

F14

Putere termică max. A.C.M.

(0-100%)

100

F15

Putere termică min

(0-100%)

00

F16

Valoarea maximă a temperaturii programate (setpoint)
00 = 85°C - 01 = 45°C

00

F17

Timp de post-circulaţie pompă
(01-240 minute)

03

F18

Pauză minimă arzător în modul încălzire centrală
(00-10 minute) - 00=10 secunde

03

F19

Informaţii producător

07

F20

Informaţii producător

00

F21

Funcţia anti-legionella
00 = Dezactivată  01 = Activată

00

F22

Informaţii producător

00

F23

Setpoint maxim apă caldă menajeră

65

F24

Informaţii producător

35

F25

Dispozitiv de protecţie lipsă apă

01

Informaţii producător (parametri care pot ﬁ numai citiţi)

--

F30

Informaţii producător

10

F31

Informaţii producător

00

F32…F41

Diagnosticare (Vezi instrucţiunile pentru Serviciul de Asistenţă)

--

Ultimul
parametru

Activarea funcţiei de reglare
(Vezi instrucţiunile pentru Serviciul de Asistenţă)

0

F26…F29

ATENŢIE: nu modiﬁcaţi valoarea parametrilor “Informaţii producător”.
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22. DISPOZITIVE DE CONTROL ŞI FUNCŢIONARE
Această centrală a fost proiectată cu respectarea întocmai a standardelor europene de referinţă şi este dotată cu următoarele:
•

Buton (switch) de presiune aer pentru modelul cu tiraj forţat (140B40 Fi, 240B40 Fi şi 280B40 Fi)
Acest buton (switch) permite arzătorului să se aprindă, cu condiţia ca eﬁcienţa conductei de evacuare a gazelor arse să ﬁe perfectă.
Dacă apare una dintre următoarele defecţiuni:
• hornul de evacuare e blocat;
• tubul Venturi e astupat;
• ventilatorul e blocat;
• conexiunea între tubul Venturi şi butonul (switch) de presiune aer e întreruptă;
Centrala rămâne în stand-by, iar pe aﬁşaj apare codul de eroare 03E (vezi secţiunea 9).

•

Termostat gaze arse pentru tiraj natural (240B40 i şi 280B40 i)
Acest dispozitiv are un senzor poziţionat în partea stângă a hotei de evacuare a gazelor arse, care închide ﬂuxul de gaz către arzător dacă conducta de evacuare
a gazelor arse e blocată sau dacă nu există presiune negativă.
În această situaţie, centrala se blochează, iar pe aﬁşaj apare codul de eroare 03E (vezi secţiunea 9).
Pentru a aprinde din nou, imediat, arzătorul principal, vezi secţiunea 9.

•

Termostat de siguranţă pentru supraîncălzire
Datorită unui senzor plasat pe turul de încălzire, acest termostat întrerupe ﬂuxul de gaz către arzător dacă apa din circuitul primar s-a supraîncălzit. În
această situaţie, centrala se blochează, iar pornirea sa din nou va ﬁ posibilă doar după ce cauza anomaliei a fost înlăturată.
Vezi secţiunea 9 pentru a RESETA condiţiile normale de funcţionare.

Este interzisă dezactivarea acestui dispozitiv de siguranţă
•

Detector de ionizare a ﬂăcării
Electrodul de detectare a ﬂăcării, situat în partea dreaptă a arzătorului, garantează siguranţă în funcţionare, în caz de întrerupere a gazului sau dacă intervalul
de timp între două aprinderi ale arzătorului este incomplet. În această situaţie, centrala se blochează.
Vezi secţiunea 9 pentru a RESETA condiţiile normale de funcţionare.

•

Senzor de presiune hidraulică
Acest dispozitiv permite aprinderea arzătorului principal numai dacă presiunea din instalaţie este mai mare de 0,5 bar.

• Post-circulaţia pompei pentru circuitul de încălzire centrală
Funcţionarea suplimentară a pompei, controlată electronic, durează 3 minute (F17 - Secţiunea 20), când centrala este în modul încălzire, după ce arzătorul
s-a stins din cauza intervenţiei termostatului de cameră.
•

Post-circulaţia pompei pentru circuitul de apă caldă menajeră
Sistemul de control electronic face ca pompa să mai funcţioneze încă 30 secunde, în modul apă caldă menajeră, după ce senzorul A.C.M. a închis
arzătorul.

• Dispozitiv de protecţie anti-îngheţ (instalaţiile de încălzire centrală şi apă caldă menajeră)
Controlul electronic al centralei include o funcţie de “protecţie anti-îngheţ” pentru instalaţia de încălzire centrală, care face ca arzătorul să atingă o temperatură
de încălzire în tur de 30°C când temperatura din instalaţia de încălzire scade sub 5 °C.
Această funcţie e activată când centrala e conectată la alimentarea cu electricitate, alimentarea cu gaz e deschisă, iar presiunea din instalaţie este corectă.
•

Funcţia antilegionella
Funcţia antilegionella NU e activată.
Pentru a activa funcţia, reglaţi parametrul F21=01 (aşa cum se arată în paragraful 20). Când funcţia este activă, unitatea electronică de control a centralei
face ca apa din boiler să ajungă, la intervale de o săptămână, la o temperatură mai mare de 60°C (funcţia e operativă numai dacă apa nu a depăşit niciodată
60°C în cele 7 zile anterioare).

•

Funcţia anti-blocare pompă
În cazul în care nu există cerere de căldură, pompa va porni automat şi va funcţiona timp de un minut în următoarele 24 de ore.
Această funcţie e activă când centrala e alimentată cu electricitate.

•

Vana cu trei căi anti-blocare
În cazul în care nu există nici o cerere de căldură pe o perioadă de 24 de ore, vana cu trei căi efectuează o comutare completă.
Această funcţie e activă când centrala e alimentată cu electricitate.

•

Supapa hidraulică de siguranţă (circuitul de încălzire)
Acest dispozitiv e reglat la 3 bar şi e utilizat pentru circuitul de încălzire.

•

Valva de siguranţă hidraulică (circuit apă menajeră)
Acest dispozitiv, calibrat pentru o presiune de 8 bar, deserveşte circuitul de apă menajeră (boiler).

Se recomandă conectarea valvelor de siguranţă la un tub de evacuare prevăzut cu un sifon. Se interzice utilizarea acestora pentru a goli circuitul de încălzire
şi/sau de apă menajeră.
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23. POZIŢIONAREA ELECTRODULUISENZOR PENTRU APRINDERE ŞI FLACĂRĂ

Figura 15

24. VERIFICAREA PARAMETRILOR DE COMBUSTIE
Centrala are două puncte de conectare proiectate în mod special pentru a permite tehnicienilor să măsoare eﬁcienţa arderii după instalare şi
pentru ca produsele de ardere să nu constituie un risc pentru sănătate.
Un punct de conectare e racordat la circuitul de evacuare a gazelor arse şi permite monitorizarea calităţii produselor de combustie şi a eﬁcienţei
arderii.
Celălalt e racordat la circuitul de admisie a aerului şi permite veriﬁcarea reciclării produselor de ardere în cazul conductelor coaxiale.
Următorii parametri pot ﬁ măsuraţi la punctul de conectare de pe circuitul de evacuare gaze arse:
• temperatura produselor de ardere;
• concentraţia de oxigen (O2) sau dioxid de carbon (CO2);
• concentraţia de monoxid de carbon (CO).
Temperatura aerului comburant trebuie măsurată la punctul de conectare de pe circuitul de admisie aer, introducând sonda de măsurare la
o adâncime de circa 3 cm.
Pentru modelele de centrale cu tiraj natural, trebuie practicat un oriﬁciu în conducta de evacuare gaze arse, la o distanţă faţă de centrală egală
cu dublul diametrului interior al conductei.
Următorii parametri pot ﬁ măsuraţi prin acest oriﬁciu:
• temperatura produselor de ardere;
• concentraţia de oxigen (O2) sau dioxid de carbon (CO2);
• concentraţia de monoxid de carbon (CO).
Temperatura aerului comburant trebuie măsurată aproape de punctul în care aerul intră în centrală.
Oriﬁciul, care trebuie efectuat de persoana care se ocupă de punerea în funcţiune a instalaţiei, trebuie să ﬁe sigilat astfel încât conducta de
evacuare a produselor de ardere să ﬁe etanşă în timpul funcţionării normale.
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25. PERFORMANŢE DEBIT / ÎNĂLŢIME DE POMPARE
Aceasta e o pompă cu o înălţime statică mare de pompare, adecvată pentru instalaţii de încălzire de orice tip, cu tuburi simple sau duble.
Aerisitorul încorporat în pompă permite evacuarea rapidă a aerului din instalaţia de încălzire.

Înălţimea ridicării mH2O

Înălţimea ridicării mH2O

020516_0500

model 280B40
020516_0400

model 140B40-240B40

DEBITUL DE APĂ l/h

DEBITUL DE APĂ l/h

NOTĂ: Pentru modelele Nuvola 3 240 este disponibilă o pompă cu putere superioară având aceleaşi caracteristici cu cele ale pompei
montate pe modelele Nuvola 3 280.

26. GOLIREA APEI DIN BOILER
Golirea apei din boiler poate ﬁ efectuată procedând după cum urmează:
-

închideţi maneta de admisie a apei menajere;
deschideţi o valvă de utilizare;
deşurubaţi virola valvei de evacuare (Fig. 15);
deşurubaţi uşor piuliţa montată pe tubul de ieşire al apei menajere din boiler

27. RECIPIENT DE EXPANSIUNE PENTRU APA MENAJERĂ
Kit-ul vasului de expansiune este constituit din:
1 vas de expansiune din oţel inoxidabil;
1 suport pentru vasul de expansiune;
1 tub ﬂexibil de conectare.
1 tub Ø 8 de racordare a vasului de expansiune apă menajeră.
Conectaţi tubul ﬂexibil (furnizat ca accesoriu în kitul pentru vasul de expansiune) pe cele două racorduri A şi B aşa cum se arată în ﬁg. 15.
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presiunea apeductului sau a siste
PXOXLGHULGLFDUHDDSHLHVWHGHQDWXUĈ
VĈ QHFHVLWH LQVWDODUHD XQXL UHGXFWRU
de presiune (presiune mai mare de 4
bar)
 SHUHŗHDXDGHDSĈUHFHHVWHLQVWDODWĈ
RVXSDSĈGHUHŗLQHUH
 H[WLQGHUHD UHŗHOHL GH DSĈ UHFH HVWH
LQVXÀFLHQWĈSHQWUXH[SDQVLXQHDDSHL
FRQŗLQXWH vQ ERLOHU ûL HVWH QHFHVDUĈ
utilizarea vasului de expansiune de
ODFLUFXLWXOGHDSĈPHQDMHUĈ

0702_1205 / CG_1893

În cazul în care:
•

A

Recomandare
3HQWUXRIXQFŗLRQDUHHÀFLHQWĈDYDVXOXLGH
expansiune, presiunea apeductului trebuie
VĈÀHPDLPLFĈGHEDUÍQFD]FRQWUDU
LQVWDODŗL XQ UHGXFWRU GH SUHVLXQH 5H
GXFWRUXOGHSUHVLXQHWUHEXLHUHJODWDVWIHO
vQFkWVĈVHREŗLQĈRSUHVLXQHGHDOLPHQWDUH
DDSHLPDLPLFĈGHEDU

B

Figura 15

tub vas
expansiune apă menajeră

robinet golire boiler

Pentru zone de utilizare deosebite, în care caracteristicile de duritate a apei depăşesc valorile de 25 °F (1 °F = 10 mg de carbonat de calciu
la un litru de apă) se recomandă instalarea unui dozator de polifosfaţi sau a unor sisteme cu efect identic, care să corespundă normelor în
vigoare.

0610_1301 / CG_1855

28. CONECTAREA SONDEI EXTERNE

CN 5

Figura 16
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Cu sonda externă racordată e posibil să se efectueze reglarea temperaturii din turul circuitului de încălzire în două moduri diferite.
În cazul în care comanda la distanţă a fost instalată în centrală (paragraful 17.1), reglarea temperaturii din turul circuitului de încălzire depinde
de curba K REG (graﬁcul 3) reglată manual cu ajutorul tastelor +/- .
În cazul în care comanda la distanţă a fost instalată pe perete (paragraful 17.2), reglarea temperaturii din turul circuitului de încălzire e
automată. Unitatea electronica va regla, în mod automat, curba climatică corectă, în funcţie de temperatura externă şi de temperatura ambiantă
detectată (consultaţi şi capitolul 19.1).

IMPORTANT: valoarea temperaturii din tur TM depinde de setarea parametrului F16 (capitolul 20). Temperatura max. setată poate
ﬁ astfel de 85 sau 45 °C.

Graﬁcul 3

0603_0306

0603_0305

Curbe kt

Graﬁcul 4

TM = temperatura din tur (°C)
Te = temperatura externă (°C)

29. RACORDAREA ELECTRICĂ A COMENZII LA DISTANŢĂ
FURNIZATĂ CA ACCESORIU

CN 7

0610_1302 / CG_1856

Comanda la distanţă nu e cuprinsă în dotarea centralei pentru că e furnizată ca accesoriu.
Deschideţi cutia cartelei electronice şi conectaţi cablul (furnizat împreună cu blocul de conexiuni cu doi pini) în conectorul CN7 al cartelei
electronice a centralei. Conectaţi bornele comenzii la distanţă la blocul de conexiuni cu doi pini (ﬁgura 17).

Figura 17
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30. CONEXIUNILE ELECTRICE LA O INSTALAŢIE MULTI-ZONE
30.1  CONECTAREA CARTELEI RELEU FURNIZATĂ CA ACCESORIU

0610_0401 / CG_1840

Cartela releu nu e cuprinsă în dotarea centralei pentru că e furnizată ca accesoriu.
Conectaţi bornele 1-2-3 (comun - normal închis - normal deschis) ale conectorului CN1 la bornele 10-9-8 de pe panoul de borne M2
alcentralei (ﬁgura 18).

Figura 18

30.2  CONECTAREA ZONELOR

0709_2401 / CG_1825

Conectaţi comutatorul care controlează aceste zone care nu sunt controlate de comanda la distanţă în paralel cu bornele “TA” 1-2 de pe panoul de borne M1 aşa cum se arată în ﬁgura de mai jos. Zona controlată de comanda la distanţă e deservită de valva solenoid pentru zona 1.
Comanda la distanţă controlează automat temperatura camerei din zona proprie.

Figura 19

IMPORTANT: Pentru o instalaţie multi-zone asiguraţi-vă că parametrul F04 = 2 (aşa cum se arată în secţiunea 21).
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31. CONTROALE ANUALE
Pentru a asigura funcţionarea eficientă a centralei este necesar să efectuaţi anual următoarele controale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

controlul aspectului şi al etanşeităţii garniturilor circuitului de gaz şi ale circuitului de combustie;
controlul stării şi corectitudinii poziţiei electrozilor de aprindere şi de detectare a flăcării;
controlul stării arzătorului şi a corectitudinii fixării sale;
controlul pentru depistarea unei eventuale prezenţe de impurităţi în interiorul camerei de combustie;
pentru curăţare utilizaţi un aspirator;
controlul corectitudinii reglării valvei de gaz;
controlul presiunii în instalaţia de încălzire;
controlul presiunii în vasul de expansiune;
controlul corectitudinii funcţionării ventilatorului;
controlul faptului ca conductele de evacuare gaze arse/admisie aer să nu fie obturate;
controlul pentru depistarea unei eventuale prezenţe de impurităţi în interiorul sifonului, în cazul centralelor corespunzătoare;
controlul integrităţii anodului de magneziu, dacă este prezent, în cazul centralelor dotate cu boiler.

ATENŢIE
Înaintea oricărei intervenţii asiguraţi-vă că centrala a fost deconectată de la reţeaua electrică.
După finalizarea operaţiilor de întreţinere readuceţi selectoarele şi/sau parametrii de funcţionare la poziţiile originale.
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32. SCHEMA CENTRALEI

0702_1204 / CG_1884

240B40 i  280B40 i

ieşire
intrare
apă menajeră apă menajeră

retur
încălzire

tur
încălzire

gaz

Figura 20

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

boiler
sondă boiler
schimbător circuit apă menajeră
Vas de expansiune
robinet golire centrală
Senzor NTC încălzire centrală
Termostat de siguranţă
Electrod de aprindere
schimbător apă-gaze arse
hotă gaze arse
termostat gaze arse
Electrod detector de ﬂacără
rampă gaz cu injectoare
valvă de siguranţă circuit încălzire 3 bar
presostat diferenţial hidraulic
valvă automată evacuare aer
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pompă de circulaţie şi separator de aer
Supapa de gaz
ﬁltru retur încălzire
By-pass automat
robinet gaz
Manometru
arzător
Vană cu trei căi
Motor vană cu trei căi
robinet de încărcare centrală
valvă de siguranţă circuit apă menajeră 8 bar
Robinet de evacuare a boilerului
regulator de ﬂux
robinet admisie apă
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0702_1203 / CG_1885

140B40 Fi  240B40 Fi  280B40 Fi

ieşire
intrare
apă menajeră apă menajeră

retur
încălzire

tur
încălzire

gaz

Figura 21

Legendă:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

boiler
sondă boiler
schimbător circuit apă menajeră
Vas de expansiune
robinet golire centrală
Senzor NTC încălzire centrală
Termostat de siguranţă
Electrod de aprindere
schimbător apă-gaze arse
hotă gaze arse
Punct de presiune negativă
Punct presiune pozitivă
racord concentric
presostat aer
Ventilator
Electrod detector de ﬂacără
rampă gaz cu injectoare
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

valvă de siguranţă circuit încălzire 3 bar
presostat diferenţial hidraulic
valvă automată evacuare aer
Pompă de circulaţie şi separator de aer
Supapă de gaz
ﬁltru retur încălzire
By-pass automat
robinet gaz
Manometru
arzător
Vană cu trei căi
Motor vană cu trei căi
robinet de încărcare centrală
valvă de siguranţă circuit apă menajeră 8 bar
Robinet de evacuare a boilerului
regulator de ﬂux
robinet admisie apă
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0711_2305 / CG_1986

TERMOSTAT
SIGURANŢĂ

BUTON SWITCH
PRESIUNE AER

SUPAPĂ DE GAZ

SENZOR NTC
ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

ELECTROD DE
DETECTARE A FLĂCĂRII

89

SENZOR
PRIORITATE ACM

SENZOR
NTC ACM

POMPĂ

REŢEA PUTERE
DE ALIMENTARE

CULORILE CABLURILOR
TERMOSTAT
DE CAMERĂ

925.906.1 - RO

PANOU BORNE ALIMENTARE

C= albastru deschis
M= maro
N= negru
R= roşu
G/V= galben/verde
B= alb
V= verde

PREDISPUNERE CONECTARE SONDĂ
EXTERNĂ
PARAGRAFUL 28

240B40 i  280B40 i

VANĂ CU 3 CĂI

33. SCHEMA ILUSTRATĂ A CONEXIUNILOR

ELECTROD
APRINDERE

INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALATOR

0711_2306 / CG_1985

TERMOSTAT
SIGURANŢĂ

BUTON SWITCH
PRESIUNE AER

ELECTROD
APRINDERE

SUPAPĂ DE GAZ

VENTILATOR

90
SENZOR
PRIORITATE ACM

VANĂ CU 3 CĂI
SENZOR NTC
ACM

POMPĂ

PREDISPUNERE CONECTARE SONDĂ
EXTERNĂ
PARAGRAFUL 28

REŢEA PUTERE
DE ALIMENTARE

CULORILE CABLURILOR
TERMOSTAT
DE CAMERĂ
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PANOU BORNE ALIMENTARE

C= albastru deschis
M= maro
N= negru
R= roşu
G/V= galben/verde
B= alb
V= verde

140B40 Fi  240B40 Fi  280B40 Fi

SENZOR NTC
ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

ELECTROD DE
DETECTARE A FLĂCĂRII

34. DATE TEHNICE
Model NUVOLA 3
Categoria

Putere maximă absorbită
Putere absorbită redusă
Putere termică maximă
Putere termică redusă
Eﬁcienţa utilă în conformitate cu Directiva 92/42/CEE
Presiunea max. din instalaţia de încălzire centrală
Capacitate de acumulare a boilerului
Capacitatea vasului de expansiune
Presiunea vasului de expansiune
Producere apă menajeră la evacuare ∆T=30°C
Presiunea max. din instalaţia de A.C.M.
Producţia de ACM la ∆T=25 °C
Producţia de ACM la ∆T=35 °C
Debit speciﬁc (*)
Tip
Diametrul conductei concentrice de evacuare
Diametrul conductei concentrice de admisie aer
Diametrul conductei concentrice de admisie aer
Diametrul conductei de admisie aer cu tuburi duble
Diametrul conductei de evacuare
Debitul max. de evacuare gaze arse
Debitul min. de evacuare gaze arse
Temperatura max. gaze arse
Temperatură min. gaze arse
Clasa NOx
Tipul de gaz utilizat
Presiunea de alimentare cu gaz natural
Presiunea de alimentare cu gaz propan
Tensiunea de alimentare
Frecvenţa curentului electric
Consumul de energie electrică
Greutate netă
Dimensiuni

Limita de protecţie împotriva umidităţii
şi a pierderilor de apă (**)

G20
G30
G31

înălţime
lăţime
adâncime

240B40 i
II2H3P

280B40 i
II2H3P

kW
kW
kW
kcal/h
kW
kcal/h
bar
l
l
bar
l/30min
bar
l/min
l/min
l/min
-

27,1
11,9
24,4
21.000
10,4
8.900
++
3
40
7,5
0,5
390
8
14
10
18,2
B11BS

31,1
11,9
28
24.080
10,4
8.900
++
3
40
7,5
0,5
450
8
16,1
11,5
19
B11BS

mm
mm
mm
mm
mm
kg/s
kg/s
°C
°C
mbar
mbar
mbar
V
Hz
W
kg
mm
mm
mm

140
0,022
0,021
110
82
3
G20
G30-G31
20
30
30
230
50
110
60
950
600
466

140
0,024
0,021
115
82
3
G20
G30-G31
20
30
30
230
50
110
60
950
600
466

-

IP X5D

IP X5D

140B40 Fi
II2H3P

240B40 Fi
II2H3P

280B40 Fi
II2H3P

15,3
26,3
30,1
6,9
11,9
11,9
14
24,4
28
12.100
21.000
24.080
6
10,4
10,4
5.160
8.900
8.900
++
+++
+++
3
3
3
40
40
40
7,5
7,5
7,5
0,5
0,5
0,5
230
390
450
8
8
8
8,1
14
16,1
5,8
10
11,5
14,1
18,2
19
C12 - C32 - C42
C52 - C82 - B22
60
60
60
100
100
100
80
80
80
80
80
80
0,015
0,022
0,024
0,015
0,019
0,019
120
134
142
77
108
108
3
3
3
G20
G20
G20
G31
G30-G31
G30-G31
20
20
20
30
30
30
30
30
230
230
230
50
50
50
190
190
190
70
70
70
950
950
950
600
600
600
466
466
466

IP X5D

IP X5D

IP X5D

(*) în conformitate cu EN 625
(**) în conformitate cu EN 60529

BAXI S.p.A., în acţiunea sa constantă de îmbunătăţire a produselor, îşi rezervă posibilitatea de a modifica datele conţinute în această documentaţie în orice
moment şi fără preaviz. Prezenta documentaţie este un suport informativ şi nu trebuie considerată un contract încheiat cu terţe părţi.
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