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MANUAL DE INSTALARE :I UTILIZARE

DIVAcondens F24/F28
INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE, INSTALARE ªI ÎNTREÞINERE
1. AVERTIZÃRI GENERALE
 Citiþi cu atenþie ºi respectaþi avertizãrile conþinute în acest manual de
instrucþiuni.
 Dupã instalarea centralei, informaþi utilizatorul referitor la funcþionare
ºi furnizaþi-i prezentul manual care constituie parte integrantã ºi
substanþialã a produsului ºi care trebuie sã fie pãstrat cu grijã pentru
o consultare ulterioarã.
 Instalarea ºi întreþinerea trebuie sã fie efectuate cu respectarea
normelor în vigoare, conform indicaþiilor producãtorului, de cãtre
personal calificat. Este interzisã orice intervenþie asupra pieselor de
reglare sigilate.
 O instalare greºitã sau o proastã întreþinere pot cauza daune
persoanelor, animalelor sau lucrurilor. Este exclusã orice
responsabilitate a producãtorului pentru daune cauzate de erori de
instalare ºi utilizare ºi în orice caz pentru nerespectarea
instrucþiunilor.
 Înainte de a efectua orice operaþiune de curãþare sau de întreþinere,
deconectaþi aparatul de la reþeaua de alimentare acþionând
întrerupãtorul instalaþiei ºi/sau prin intermediul dispozitivelor de
întrerupere corespunzãtoare.
 În caz de defecþiune ºi/sau funcþionare necorespunzãtoare a
aparatului, dezactivaþi-l, evitând orice tentativã de reparare sau de
intervenþie directã. Adresaþi-vã exclusiv personalului calificat.
Eventuala reparare-înlocuire a produselor va trebui sã fie efectuatã
doar de personal calificat utilizând exclusiv piese de schimb
originale. Nerespectarea celor mai sus-indicate poate prejudicia
siguranþa aparatului.
 Acest aparat va trebui sã fie destinat doar uzului pentru care a fost
prevãzut în mod expres. Orice altã utilizare este consideratã
necorespunzãtoare ºi, deci, periculoasã.
 Elementele ambalajului nu trebuie sã fie lãsate la îndemâna copiilor
deoarece reprezintã posibile surse de pericol.
 Aparatul nu este destinat utilizãrii de cãtre persoane (inclusiv copii)
ale cãror capacitãþi fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau
care sunt lipsite de experienþã sau cunoºtinþã, decât dacã acestea
beneficiazã, prin intermediul unei persoane responsabile de
siguranþa lor, de supraveghere sau de instrucþiuni referitoare la
utilizarea aparatului.
 Scoaterea din uz a aparatului ºi a accesoriilor acestuia trebuie sã fie
efectuatã în mod corespunzãtor, în conformitate cu normele în
vigoare.
 Imaginile prezentate în acest manual sunt o reprezentare
simplificatã a produsului. În aceastã prezentare pot exista diferenþe
uºoare ºi nesemnificative faþã de produsul furnizat.
2. INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE
2.1 Prezentare
Stimate client,
DIVAcondens F24/F28 este o centralã termicã muralã în condensaþie
cu randament ridicat, cu camerã etanºã, pentru încãlzire ºi preparare
de apã caldã menajerã, care funcþioneazã cu gaz natural sau GPL ºi
este dotatã cu sistem de control cu microprocesor.

2.2 Panou de comandã
Panou

fig. 1 – Panou de comandã
Legendã panou fig. 1
1
Tastã scãdere temperaturã apã caldã menajerã
2
Tastã creºtere temperaturã apã caldã menajerã
3
Tastã scãdere temperaturã instalaþie încãlzire
4
Tastã creºtere temperaturã instalaþie încãlzire
5
Afiºaj
6
Tastã Resetare – selectare mod Varã/Iarnã
7
Tastã selectare mod Economy/Comfort – pornire/oprire aparat
8
Simbol apã caldã menajerã
9
Indicator funcþionare apã caldã menajerã
10
Indicator mod Varã
11
Indicator multifuncþional
12
Indicator mod Eco (Economy)
13
Indicator funcþionare încãlzire
14
Simbol încãlzire
15
Indicare arzãtor aprins ºi nivel de putere actual
17
Manometru
Indicaþii în timpul funcþionãrii
Încãlzire
Cererea de încãlzire (generat de Termostatul de Ambient sau
Cronocomanda la distanþã) este indicatã prin aprinderea intermitentã a
indicatorului de aer cald de deasupra radiatorului pe afiºaj.
Afiºajul (part. 11 – fig. 1) indicã temperatura actualã a turului încãlzirii,
iar în intervalul de aºteptare a încãlzirii, mesajul „d2”.
Apã caldã menajerã
Cererea de apã caldã menajerã (generatã de deschiderea robinetului
de apã caldã menajerã) este indicatã prin aprinderea intermitentã a
indicatorului apei calde de sub robinet pe afiºaj.
Afiºajul (part. 11 – fig. 1) indicã temperatura actualã de ieºire a apei
calde menajere, iar în intervalul de aºteptare a apei calde menajere,
mesajul „d1”.
Comfort
Cererea Comfort (resetarea temperaturii interne a centralei), este
indicatã prin aprinderea intermitentã a indicatorului apei calde de sub
robinet pe afiºaj. Afiºajul (part. 11 – fig. 1) indicã temperatura actualã a
apei din centralã.
Anomalie
În caz de anomalie (vezi cap. 4.4) afiºajul indicã codul de defecþiune
(part. 11 – cap. 4.4), iar în intervalul de aºteptare de siguranþã, mesajul
„d3”.
2.3 Pornire ºi oprire
Racordarea la reþeaua electricã
 În primele 5 secunde afiºajul indicã versiunea software a plãcii.
 Deschideþi robinetul de gaz din amonte de centralã.
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 Centrala este pregãtitã sã funcþioneze automat ori de câte ori se
deschide robinetul de apã caldã menajerã sau existã o cerere de
încãlzire (generat de Termostatul de Ambient sau Cronocomanda la
distanþã).
Oprirea ºi pornirea centralei
Apãsaþi tasta on/off (part. 7 – fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 2 – Oprirea centralei
Atunci când centrala este opritã, placa electronicã continuã sã fie
alimentatã electric. Este dezactivatã funcþionarea circuitului de apã
caldã menajerã ºi încãlzire. Rãmâne activ sistemul anti-îngheþ. Pentru
a reporni centrala, apãsaþi din nou tasta on/off (part. 7 – fig. 1) timp de
5 secunde.

Fig. 3
Centrala va fi gata imediat de funcþionare, ori de câte ori se deschide
un robinet de apã caldã menajerã sau existã un necesar de încãlzire
(generat de Termostatul de Ambient sau Cronocomanda la distanþã).
Dacã întrerupeþi alimentarea electricã ºi/sau cu gaz a aparatului,
sistemul anti-îngheþ va înceta sã funcþioneze. Pentru opriri de
lungã duratã în timpul perioadei de iarna, în scopul evitãrii
daunelor datorate îngheþului, se recomandã evacuarea în
întregime a apei din centralã, a celei menajere ºi a celei din
instalaþie; alternativ, se poate evacua doar apa menajerã, iar
instalaþia de încãlzire se încarcã cu lichid antigel corespunzãtor,
conform celor prevãzute la secþ. 3.3.
2.4 Reglãri
Comutare Varã/Iarnã
Apãsaþi tasta varã/iarnã (part. 6 – fig. 1) timp de 2 secunde.
Pe afiºaj devine activ simbolul Varã (part. 10 – fig. 1): centrala va furniza
doar apã caldã menajerã. Rãmâne activ sistemul anti-îngheþ.
Pentru a dezactiva modul Varã, apãsaþi din nou tasta varã/iarnã (part.
6 – fig. 1) timp de 2 secunde.
Reglarea temperaturii circuitului de încãlzire
Temperatura circuitului de încãlzire se poate regla de la un minim de
30oC la un maxim de 80oC cu ajutorul tastelor pentru încãlzire (part. 3
ºi 4 – fig. 1); este recomandat a nu se utiliza centrala reglatã la
temperaturi sub 45 °C.

Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat de ambient
opþional)
Stabiliþi cu ajutorul termostatului de ambient temperatura doritã în
interiorul încãperilor. Dacã nu este prevãzutã cu termostat de ambient,
centrala asigurã menþinerea instalaþiei la temperatura doritã, stabilitã
pentru turul instalaþiei.
Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomandã la distanþã
opþionalã)
Stabiliþi cu ajutorul cronocomandei la distanþã temperatura ambientalã
doritã în interiorul încãperilor. Centrala va regla temperatura apei din
instalaþie în funcþie de temperatura cerutã în încãpere. În ceea ce
priveºte funcþionarea cu cronocomandã la distanþã, urmaþi instrucþiunile
din manualul de utilizare.
Selectarea ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o funcþie care asigurã o vitezã ridicatã de
preparare a apei calde menajere ºi un confort maxim pentru utilizator.
Când dispozitivul este activat (modul COMFORT), temperatura apei din
centralã este menþinutã, permiþând aºadar ca apa caldã sã fie
disponibilã imediat, la ieºirea din centralã, la deschiderea robinetului,
evitându-se timpii de aºteptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat de cãtre utilizator (modul ECO) apãsând
tasta eco/ comfort (part. 7 - fig. 1). În modul ECO, pe afiºaj se activeazã
simbolul ECO (part. 12 - fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT
apãsaþi din nou pe tasta eco/comfort (part. 7 - fig. 1).
Reglãrile de la cronocomanda la distanþã
Dacã la centralã este conectatã Croncomanda la distanþã
(opþional), reglãrile de mai sus trebuie efectuate conform
indicaþiilor din tabel 1.
Reglarea temperaturii în
circuitul de încãlzire

Reglarea poate fi efectuatã fie din
meniul Cronocomenzii la distanþã, fie
de la panoul de comandã al centralei.

Reglarea temperaturii în
circuitul de apã menajerã

Reglarea poate fi efectuatã fie din
meniul Cronocomenzii la distanþã, fie
de la panoul de comandã al centralei.

Comutarea Varã/Iarnã

Modul Varã are prioritate înaintea
unei eventuale cereri de încãlzire de
la Cronocomanda la distanþã.

Selectarea ECO/COMFORT Selectarea se poate face numai de la
panoul de comandã al centralei.
Tabel 1
Reglarea presiunii hidraulice din instalaþie
Presiunea de umplere a instalaþiei reci, indicatã de manometrul
centralei (part. 17 - fig. 1), trebuie sã fie de aproximativ 1,0 bar. Dacã
presiunea în instalaþie coboarã la valori inferioare celei minime, centrala
se opreºte, iar pe afiºaj este indicatã anomalia F37. Cu ajutorul
robinetului de umplere, part. 1 fig. 6, readuceþi-o la valoarea iniþialã. La
sfârºitul operaþiei închideþi întotdeauna robinetul de umplere.

Fig. 4
Reglarea temperaturii în circuitul de apã menajerã
Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajerã (part. 1 ºi 2 - fig. 1),
modificaþi temperatura de la un minim de 40°C la un maxim de 55°C.

Fig. 5

fig. 6 - Robinet de umplere
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3. INSTALAREA
3.1
Dispoziþii generale
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATÃ NUMAI DE
PERSONAL SPECIALIZAT ªI AUTORIZAT, RESPECTÂNDU-SE
TOATE INSTRUCÞIUNILE MENÞIONATE ÎN PREZENTUL MANUAL
TEHNIC, DISPOZIÞIILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERINÞELE
NORMELOR NAÞIONALE ªI LOCALE ªI CONFORM REGULILOR
DE BUNÃ FUNCÞIONARE TEHNICÃ.
3.2
Locul de instalare
Circuitul de combustie al aparatului este etanº faþã de mediul de
instalare ºi, prin urmare, aparatul poate fi instalat în orice încãpere. Cu
toate acestea, mediul de instalare trebuie sã fie suficient de aerisit
pentru a evita crearea condiþiilor de pericol în caz cã se produc totuºi
mici pierderi de gaz. Aceastã normã de siguranþã este impusã de
Directiva CEE nr. 2009/142 pentru toate aparatele care utilizeazã gaz,
chiar ºi pentru cele cu aºa-numita “camerã etanºã”.
Aparatul este adecvat pentru funcþionarea într-un loc parþial protejat, în
conformitate cu EN 297 pr A6, cu o temperaturã pozitiva. Se
recomandã sã se instaleze centrala sub streaºina unui acoperiº, în
interiorul unui balcon sau într-o niºã feritã.
În locul de instalare nu trebuie sã existe praf, obiecte sau materiale
inflamabile sau gaze corozive.
Centrala este proiectatã pentru instalarea suspendatã pe perete ºi este
dotatã in stare de livrare cu o consola de fixare. Fixaþi consola de perete
conform cotelor indicate în fig. 16 ºi suspendaþi centrala. Fixarea pe
perete trebuie sã garanteze o susþinere stabilã ºi eficientã a acesteia.
Dacã aparatul este încorporat într-un corp de mobilier sau este
montat lângã piese de mobilier, trebuie asigurat spaþiul
necesar pentru demontarea carcasei ºi pentru desfãºurarea
activitãþilor normale de întreþinere.
3.3

3.4
Racordarea la gaz
Branºarea la gaz trebuie sã fie efectuatã la racordul corespunzãtor (vezi
fig. 19) în conformitate cu normele în vigoare, cu o þeavã metalicã rigidã,
sau un racord flexibil din oþel inox, interpunând un robinet de gaz între
instalaþie ºi centralã. Verificaþi ca toate racordurile la gaz sã fie etanºe.
3.5
Racordurile electrice
Important
Aparatul trebuie sã fie racordat la o instalaþie eficientã de
împãmântare, realizatã în conformitate cu normele de siguranþã
în vigoare. Solicitaþi personalului calificat profesional sã verifice
eficienþa ºi compatibilitatea instalaþiei de împãmântare,
producãtorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube
cauzate
de
neefectuarea
împãmântãrii
instalaþiei.
Centrala e precablatã ºi e dotatã cu cablu de racordare la
reþeaua electricã de tip “Y”, fãrã ºtecher. Conexiunea la reþea
trebuie efectuatã cu o legãturã fixã ºi trebuie sã fie dotatã cu un
întrerupãtor bipolar ale cãrui contacte sã aibã o deschidere de
cel puþin 3 mm, interpunând siguranþe de max. 3A între centralã
ºi linie. Este important sã respectaþi polaritãþile (FAZÃ: cablu
maro / NUL: cablu albastru / ÎMPÃMÂNTARE: cablu galbenverde) la efectuarea conexiunii la reþeaua electricã.
Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie înlocuit de
utilizator. În cazul deteriorãrii cablului, opriþi aparatul, iar pentru
înlocuirea acestuia adresaþi-vã exclusiv personalului calificat
profesional. În cazul înlocuirii cablului electric de alimentare,
utilizaþi exclusiv cablul “HAR H05 VV-F” 3 x 0,75 mm2, cu
diametrul extern maxim de 8 mm.
Termostatul de camerã (opþional)
IMPORTANT: TERMOSTATUL DE CAMERÃ TREBUIE SÃ
AIBÃ CONTACTELE CURATE. LEGAREA UNEI TENSIUNI
DE 230 V LA BORNELE TERMOSTATULUI DE CAMERÃ,
DUCE LA DETERIORAREA IREMEDIABILA A PLÃCII
ELECTRONICE.

Racordurile hidraulice

Important
Orificiul de evacuare al supapei de siguranþã trebuie sã fie
racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru a evita
scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de
încãlzire. În caz contrar, dacã supapa de evacuare intervine,
inundând încãperea, producãtorul centralei nu va putea fi
considerat rãspunzãtor.
Înainte de efectuarea racordãrii, verificaþi ca aparatul sã fie
pregãtit pentru funcþionarea cu tipul de combustibil disponibil ºi
efectuaþi o curãþare corectã a tuturor conductelor instalaþiei.

La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evitaþi sã alimentaþi aceste
dispozitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie
efectuatã prin intermediul unui racord direct de la reþea sau prin baterii,
în funcþie de tipul de dispozitiv.
Accesul la panoul de borne electric
Dupã ce aþi scos carcasa veþi putea avea acces la panoul de borne
electric. Dispunerea bornelor pentru diferitele conexiuni este indicatã ºi
în diagrama electricã din fig. 24.

Efectuaþi conexiunile la racordurile corespunzãtoare, conform
desenului din fig. 19 ºi simbolurilor de pe aparat.
Notã: aparatul este dotat cu bypass intern în circuitul de încãlzire.
Caracteristicile apei din sistem
Dacã apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), se
recomandã utilizarea apei tratate corespunzãtor, pentru a evita
posibilele depuneri de calcar în centralã.
Sistem anti-îngheþ, lichide anti-îngheþ, aditivi ºi inhibitori
Dacã e necesar, este permisã utilizarea de lichide antigel, aditivi ºi
inhibitori, numai dacã producãtorul lichidelor sau al aditivilor respectivi
oferã o garanþie care sã asigure cã produsele sale sunt corespunzãtoare
ºi nu provoacã defectarea schimbãtorului de cãldurã al centralei sau a
altor componente ºi/sau materiale din centralã ºi din instalaþie. Este
interzisã utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor ºi a inhibitorilor generali,
care nu sunt adecvaþi pentru utilizarea în instalaþiile termice ºi care nu
sunt compatibili cu materialele din centralã ºi din instalaþie.

4

fig. 7 - Accesul la panoul de borne
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3.6

Conducte de evacuare gaze arse

Important
Aparatul este de “tipul C” cu camerã etanºã ºi tiraj forþat; conductele de
admisie aer ºi de evacuare a gazelor arse trebuie sã fie racordate la
unul dintre sistemele de evacuare/ admisie indicate în continuare.
Aparatul este omologat pentru a funcþiona cu toate configuraþiile de
hornuri Cny indicate pe plãcuþa cu datele tehnice. Cu toate acestea,
este posibil ca unele configuraþii sã fie limitate în mod expres sau sã nu
fie permise de legi, norme sau regulamente locale. Înainte de a trece la
instalare verificaþi ºi respectaþi cu stricteþe prevederile respective.
Respectaþi, de asemenea, dispoziþiile referitoare la poziþionarea
terminalelor pe perete ºi/sau acoperiº ºi distanþele minime faþã de
ferestre, pereþi, deschideri de aerisire etc.
Diafragme
Pentru funcþionarea centralei este necesar sã se monteze diafragmele
furnizate împreunã cu aparatul, conform indicaþiilor din tabelele de mai
jos.
Înainte de instalarea conductei de evacuare a gazelor arse, verificaþi
existenþa diafragmei corecte (când aceasta trebuie sã fie utilizatã)
precum ºi poziþionarea corectã a acesteia. Centralele sunt dotate
standard cu diafragma cu cel mai mic diametru. Pentru a înlocui
diafragma (part. 1 – fig. 8), procedaþi conform indicaþiilor din fig. 8.

fig. 10 - Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale
Tabel. 3 - Diafragme pentru conducte coaxiale

Fig. 8

Coaxial 60/100

Coaxial 80/125

Lungime maximã permisã

6m

12 m

Factor de reducere cot 90°

1m

0,5 m

Factor de reducere cot 45°

0,5 m

0,25 m

Diafragmã de utilizat

Racordarea cu tuburi coaxiale

0÷2m

Ø 45

0÷6m

Ø 45

2÷4m

Ø 50

6 ÷ 12 m

nicio diafragmã

4÷6m

nicio diafragmã

Racordarea cu tuburi separate

fig. 9 – Exemple de racordare cu tuburi coaxiale
(
= aer/
= gaze arse)
Tabel. 2 – Tipologie
Tip
Descriere
C1X
Admisie ºi evacuare orizontalã, pe perete
C3X
Admisie ºi evacuare verticalã, pe acoperiº
Pentru conectarea coaxialã montaþi pe aparat unul dintre urmãtoarele
accesorii de pornire. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete
consultaþi figura de pe carcasã. Orice secþiuni orizontale ale evacuãrii
de gaze arse trebuie menþinute înclinate uºor spre centralã pentru a
împiedica eventualul condens sã se scurgã înapoi spre exterior ºi sã
cauzeze picurare.

fig. 11 - Exemple de racordare cu conducte separate
(

= aer/

= gaze arse)
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Tabelul 4 – Tipologie
Tip
C1X

C3X
C5X

C6X
B2X

Tabel 6 - Accesorii

Descriere
Admisie ºi evacuare orizontalã, pe perete. Terminalele de
intrare/ieºire trebuie sã fie concentrice sau sã fie suficient
de apropiate, încât sã fie supuse unor condiþii de vânt
similare (distanþã de maxim 50 cm)
Admisie ºi evacuare verticalã, pe acoperiº. Terminale de
intrare/ieºire ca pentru C12
Admisie ºi evacuare separate, pe perete sau pe acoperiº,
dar în orice caz în zone cu presiuni diferite. Evacuarea ºi
admisia nu trebuie sã fie poziþionate pe pereþi situaþi faþã în
faþã
Admisie ºi evacuare cu conducte certificate separat (EN 1856/1)
Admisie din încãperea de instalare ºi evacuare pe perete
sau pe acoperiº
IMPORTANT - ÎNCÃPEREA TREBUIE SÃ FIE DOTATÃ CU O
AERISIRE ADECVATÃ

Pentru racordarea conductelor separate montaþi pe aparat urmãtorul
accesoriu de pornire:
Racordarea la hornuri colective

fig. 12 - Accesoriu de pornire pentru conducte separate
Înainte de a trece la instalare, verificaþi sã nu se depãºeascã lungimea
maximã permisã, efectuând un calcul simplu:
1. Stabiliþi complet schema sistemului cu coºuri duble, inclusiv
accesoriile ºi terminalele de ieºire.
2. Consultaþi tabelul 6 ºi identificaþi pierderile în meq (metri echivalenþi)
ale fiecãrei componente, în funcþie de poziþia de instalare.
3. Verificaþi ca suma totalã a pierderilor sã fie inferioarã sau egalã cu
lungimea maximã permisã în tabelul 5.

fig. 13 - Exemple de racordare la hornuri
(

= aer/

= gaze arse)

Tabel. 7 - Tipologie

Tabel 5 - Diafragme pentru conducte separate
Dacã intenþionaþi sã racordaþi centrala DIVAcondens F24/F28 la un
horn colectiv sau la un coº de fum separat cu tiraj natural, hornul sau
coºul de fum trebuie sã fie proiectate în mod expres de personal tehnic
calificat profesional, în conformitate cu normele în vigoare, ºi trebuie sã
fie corespunzãtoare pentru aparate cu camerã etanºã dotate cu
ventilator.
4. EXPLOATAREA ªI ÎNTREÞINEREA
4.1
Reglãrile
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate funcþiona cu alimentare cu gaz metan sau GPL ºi este
proiectat din fabricã pentru a utiliza unul dintre cele douã tipuri de gaz,
aºa cum se menþioneazã în mod clar pe ambalaj ºi pe plãcuþa cu datele
tehnice ale aparatului. Dacã este necesar sã se utilizeze aparatul cu un
tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie sã achiziþionaþi kitul de
transformare corespunzãtor ºi sã procedaþi dupã cum urmeazã:
1. Deconectaþi alimentarea cu electricitate a centralei ºi închideþi
robinetul de gaz.
2. Înlocuiþi duzele arzãtorului principal, montând duzele indicate în
tabelul cu datele tehnice din cap. 5, în funcþie de tipul de gaz utilizat.
3. Alimentaþi cu electricitate centrala ºi deschideþi robinetul de gaz.
4. Modificaþi parametrul referitor la tipul de gaz:
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• aduceþi centrala în modul stand-by
• apãsaþi pe tastele pentru apã caldã menajerã, part. 1 ºi 2 - fig. 1,
timp de 10 secunde: pe afiºaj apare mesajul „b01” care clipeºte
intermitent.
• apãsaþi pe tastele pentru apã caldã menajerã, part. 1 ºi 2 - fig. 1,
pentru a regla parametrul 00 (pentru funcþionarea cu gaz metan) sau
01 (pentru funcþionarea cu GPL).
• apãsaþi pe tastele pentru apã caldã menajerã, part. 1 ºi 2 - fig. 1,
timp de 10 secunde:
• centrala revine în modul stand-by
5. Reglaþi presiunea minimã ºi presiunea maximã la arzãtor (consultaþi
paragraful respectiv), setând valorile indicate în tabelul cu datele
tehnice pentru tipul de gaz utilizat.
6. Aplicaþi plãcuþa adezivã din kitul de transformare alãturi de plãcuþa
cu datele tehnice pentru a indica efectuarea transformãrii.

Dupã ce aþi efectuat controlul presiunii sau aþi reglat-o,
este obligatoriu sã sigilaþi ºurubul de reglare cu vopsea
sau cu un sigiliul dedicat.

Activarea modului TEST
Apãsaþi simultan pe tastele pentru încãlzire (part. 3 - fig. 1) timp de 5
secunde, pentru a activa modul TEST. Centrala se activeazã la
puterea maximã de încãlzire reglatã conform paragrafului urmãtor.
Pe afiºaj, simbolurile pentru încãlzire ºi apã caldã menajerã (fig. 14) vor
clipi intermitent; alãturi de ele va fi afiºatã puterea de încãlzire.
Fig. 15 – Vanã de gaz
A - ªurub cãpãcel de protecþie
B - Priza de presiune din aval
C - Cablu “modureg”
D - Cãpãcel de protecþie
E - Reglarea presiunii minime
G - Reglarea presiunii maxime
fig. 14 – modul de TEST (putere încãlzire = 100%)
Apãsaþi pe tastele pentru încãlzire (part. 3 ºi 4 - fig. 1) pentru a mãri sau
a micºora puterea (Minimã = 0%, Maximã = 100%).
În cazul în care este activat modul TEST ºi existã o cerere de apã caldã
menajerã, suficientã pentru a activa modul Apã Caldã Menajerã,
centrala rãmâne în modul TEST, dar vana cu 3 cãi se poziþioneazã pe
apã caldã menajerã.
Pentru a dezactiva modul TEST, apãsaþi simultan pe tastele de încãlzire
(part. 3 ºi 4 - fig. 1) timp de 5 secunde.
Modul TEST se dezactiveazã oricum în mod automat dupã 15 minute,
sau prin închiderea robinetului de apã caldã menajerã (în cazul în care
a existat o cerere de apã caldã menajerã, suficientã pentru a activa
modul Apã Caldã Menajerã).
Reglarea presiunii la arzãtor
Acest aparat, fiind de tipul cu modularea flãcãrii, are douã valori de
presiune fixe: valoarea minimã ºi cea maximã, care trebuie sã fie cele
indicate în tabelul cu datele tehnice în funcþie de tipul de gaz.
• Conectaþi un manometru adecvat la priza de presiune “B” situatã în
aval de valva de gaz
• Scoateþi cãpãcelul de protecþie “D” deºurubând ºurubul “A”.
• Puneþi centrala sã funcþioneze în modul TEST.
• Reglaþi puterea maximã la valoarea maximã.
• Reglaþi presiunea maximã cu ajutorul ºurubului “G”, în sens orar
pentru a o mãri ºi în sens antiorar pentru a o reduce.
• Deconectaþi unul dintre cele douã conectoare Faston de la cablul
“modureg” “C” de pe valva de gaz.
• Reglaþi presiunea minimã cu ajutorul ºurubului “E”, în sens orar
pentru a o reduce ºi în sens antiorar pentru a o mãri.
• Conectaþi din nou conectorul Faston deconectat de la modureg pe
valva de gaz.
• Verificaþi ca presiunea maximã sã nu fie modificatã.
• Puneþi la loc cãpãcelul de protecþie “D”.
• Pentru a ieºi din modul TEST repetaþi secvenþa de activare sau
aºteptaþi 15 minute.

Reglarea puterii de încãlzire
Pentru a regla puterea în circuitul de încãlzire, puneþi centrala sã
funcþioneze în modul TEST (vezi sec. 4.1). Apãsaþi pe tastele pentru
încãlzire (part. 3 - fig. 1) pentru mãrirea sau micºorarea puterii (minimã
= 00 - maximã = 100); Apãsând pe tasta RESET înainte sã treacã 5
secunde, puterea maximã va rãmâne cea pe care tocmai aþi reglat-o.
Ieºiþi din modul TEST (vezi sec. 4.1).
Reglarea puterii de aprindere
Pentru a regla puterea de aprindere, puneþi centrala sã funcþioneze în
modul TEST (vezi sec. 4.1). Apãsaþi pe tastele pentru apã caldã
menajerã (part. 1 - fig. 1) pentru a mãri sau a reduce puterea (minimã
= 00 - maximã = 60). Apãsând pe tasta Reset înainte sã treacã 5
secunde, puterea de aprindere va rãmâne cea pe care tocmai aþi reglato. Ieºiþi din modul de funcþionare TEST (vezi sez. 4.1).
4.2

Punerea în funcþiune

Înainte de pornirea centralei
• Verificaþi etanºeitatea instalaþiei de gaz.
• Verificaþi preîncãrcarea corectã a vasului de expansiune.
• Umpleþi instalaþia hidraulicã ºi asiguraþi o evacuare completã a
aerului din centralã ºi din instalaþie.
• Verificaþi sã nu existe pierderi de apã în instalaþie, în circuitele de apã
menajerã, la racorduri sau în centralã.
• Verificaþi legarea corectã la reþeaua electricã ºi buna funcþionare a
împãmântãrii.
• Verificaþi ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de încãlzire sã
fie cea necesarã.
• Verificaþi ca în imediata apropiere a centralei sã nu existe lichide sau
materiale inflamabile
Verificãri în timpul funcþionãrii
• Porniþi aparatul.
• Verificaþi etanºeitatea circuitului de combustibil ºi a instalaþiilor de apã.
• Controlaþi eficienþa coºului de fum ºi a conductelor aer-gaze arse în
timpul funcþionãrii centralei.

7

DIVAcondens F24/F28
• Controlaþi ca circulaþia apei, între centralã ºi instalaþii, sã se
desfãºoare corect.
• Asiguraþi-vã cã valva de gaz moduleazã corect, atât în faza de
încãlzire, cât ºi în cea de preparare a apei calde menajere.
• Verificaþi aprinderea în bune condiþii a centralei, efectuând diferite
încercãri de aprindere ºi de stingere, cu ajutorul termostatului de
camerã sau al comenzii la distanþã.
• Verificaþi ca valoarea consumului de combustibil indicatã de contor sã
corespundã cu cea indicatã în tabelul cu datele tehnice din cap. 5.
• Asiguraþi-vã cã, fãrã cerere de cãldurã, arzãtorul se aprinde corect
când se deschide un robinet de apã caldã menajerã.
• Verificaþi programarea corectã a parametrilor ºi efectuaþi eventualele
personalizãri necesare (curbã de compensare, putere, temperaturi etc.).
4.3

Tabel 8 – Lista de anomalii
Cod
anomalie

Anomalie

Lipsa gazului

A01

Arzătorul nu se
aprinde

Anomalie electrod de
detectare / aprindere
Vană de gaz defectă
Putere de aprindere prea
scăzută
Nivel excesiv de condens

A02

Semnal prezenţă
ﬂacără cu arzătorul
stins

Întreþinere

Controlul periodic
Pentru a menþine în timp funcþionarea corectã a aparatului, trebuie sã
solicitaþi personalului calificat un control anual care sã prevadã
urmãtoarele verificãri:
• Dispozitivele de comandã ºi de siguranþã (vanã de gaz, fluxostat,
termostate etc.) trebuie sã funcþioneze corect.
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie sã fie perfect eficient.
(Centralã cu camerã etanºã: ventilator, presostat etc. - Camera etanºã
trebuie sã fie etanºã: garnituri, presetupe etc.)
(Centralã cu camerã deschisã: dispozitiv antirefulare, termostat de
gaze arse etc.)
• Conductele ºi terminalul aer-gaze arse nu trebuie sã fie blocate ºi nu
trebuie sã prezinte pierderi.
• Arzãtorul ºi schimbãtorul de cãldurã trebuie sã fie curate ºi fãrã
încrustaþii. Pentru o eventualã curãþare nu utilizaþi produse chimice sau
perii de oþel.
• Electrodul nu trebuie sã prezinte depuneri ºi trebuie sã fie poziþionat
corect.

Cauză posibilă

Anomalie electrod
Anomalie cartelă
Senzor circuit de încălzire
defect

A03

F04

F05

Intervenţie protecţie
supra temperatură

Anomalie parametri
placa electronica

A06

Lipsa ﬂăcării după
faza de aprindere

• Instalaþiile de gaz ºi de apã trebuie sã fie etanºe.
• Presiunea apei din instalaþia rece trebuie sã fie de aproximativ 1 bar;
în caz contrar, aduceþi-o din nou la aceastã valoare.
• Pompa de circulaþie nu trebuie sã fie blocatã.
• Vasul de expansiune trebuie sã fie încãrcat.
• Debitul de gaz ºi presiunea trebuie sã corespundã cu valorile
indicate în tabelele respective.
4.4
Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea
Centrala este dotatã cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul
apariþiei unei anomalii la centralã, afiºajul clipeºte intermitent împreunã cu
simbolul anomaliei (part. 11 - fig. 1), indicând codul anomaliei.

Setare eronată parametru
placa electronica

Veriﬁcaţi şi eventual modiﬁcaţi
parametrul placii electronice

Contact presostat aer
deschis

Veriﬁcaţi presostatul
/ Ventilatorul / Priza
ventilatorului

Schimbătoarele de căldură
sunt murdare (înfundate pe
partea dinspre apă)

Veriﬁcaţi pompa de circulaţie

Veriﬁcaţi cablajul
Veriﬁcaţi ca diafragma să ﬁe
corectă
Veriﬁcaţi lungimea
tubulaturilor de aer/gaze
arse / Curatati-la daca este
necesar

Curăţaţi schimbătoarele de
căldură

Circulaţie anormală a apei
Presiune scăzută în
instalaţia de gaz
Calibrare presiune minimă
la arzător

Veriﬁcaţi presiunea gazului
Veriﬁcaţi presiunile gazelor
Veriﬁcaţi presostatul
/ Ventilatorul / Priza
ventilatorului

F07

Presostatul de
aer (contactele se
închid la activarea
ventilatorului)

A09

Anomalie vană de gaz

F10

Anomalie senzor
de tur

F11

Anomalie senzor apă
caldă menajeră

A15

Presostatul de aer (nu
închide contactele în Anomalia F05 generată de 5
Consultaţi anomalia F05
20 sec. de la activarea ori în ultimele 24 de ore
ventilatorului)

A16

Anomalie vană de gaz

A23

Anomalie parametri
cartelă
Anomalie parametri
cartelă
Tensiune de
alimentare sub 140
V CA
Frecvenţă alimentare
anormală
Presiunea apei din
instalaţie nu este
corectă

A24
F34
F35

Existã anomalii care cauzeazã opriri permanente (desemnate cu litera
“A”): pentru reluarea funcþionãrii e suficient sã apãsaþi tasta RESET
(part. 6 - fig. 1) timp de 1 secundã, sau tasta RESET a cronocomenzii
la distanþã (opþional), dacã este instalatã; dacã centrala nu porneºte din
nou, este necesar sã rezolvaþi anomalia.

F37

Alte anomalii cauzeazã opriri temporare (desemnate cu litera “F”), care
sunt restabilite automat imediat ce valoarea revine în regimul de
funcþionare normal al centralei.
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Goliţi / curăţaţi vasul de
condensat
Veriﬁcaţi cablajul electrodului
de ionizare
Veriﬁcaţi cartela placa
electronica
Controlaţi poziţionarea şi
funcţiona rea corectă a
senzorului din circuitul de
încălzire
Evacuaţi aerul din instalaţie
Veriﬁcaţi funcţionarea
termostatului de siguranţă

Contact presostat aer
deschis

Fig. 16 – Poziþionarea electrodului

Reglaţi puterea de aprindere

Lipsa circulaţiei apei în
instalaţie
Prezenţă aer în instalaţie
Intervenţie termostat de
siguranţă

Cablaj greşit la presostatul
Presostatul de aer (nu de aer
închide contactele în Diafragmă
20 sec. de la activarea necorespunzătoare
ventilatorului)
Coşul de fum nu este corect
dimensionat sau este
astupat
Presostatul de aer (nu
închide contactele în
20 sec. de la activarea
ventilatorului) din
cauza activării
termostatului de gaze
arse

Soluţie
Controlaţi ca debitul de gaz
la centrală să ﬁe regulat, iar
aerul din ţevi să ﬁ fost evacuat
Controlaţi cablajul electrodului
şi dacă acesta este poziţionat
corect şi nu are depuneri
Veriﬁcaţi şi reglati/ înlocuiţi
valva de gaz

F43

Cablaj greşit la presostatul
de aer
Diafragmă
necorespunzătoare
Coşul de fum nu este corect
dimensionat sau este
astupat
Cablaj întrerupt
Vană de gaz defectă
Senzor defect
Cablaj în scurtcircuit
Cablaj întrerupt
Senzor defect
Cablaj în scurtcircuit
Cablaj întrerupt

Cablaj întrerupt
Vană de gaz defectă
Setare eronată parametru
cartelă
Setare eronată parametru
cartelă
Defecţiune alimentare cu
electricitate

Defecţiune alimentare cu
electricitate
Presiune prea scăzută
Presostatul de apă nu este
conectat sau este defect
Lipseşte circulaţia H2O în
Intervenţie protecţie
instalaţie
schimbător de căldură.
Prezenţă aer în instalaţie

F50

Anomalie unitate de
comandă DBM32

Eroare internă a unitătii de
comandă DBM32

F51

Anomalie unitate de
comandă DBM32

Eroare internă a unitătii de
comandă DBM32

Veriﬁcaţi cablajul
Veriﬁcaţi ca diafragma să ﬁe
corectă
Veriﬁcaţi lungimea coşurilor
de fum / Curăţaţi coşurile
de fum
Veriﬁcaţi cablajul
Veriﬁcaţi valva de gaz şi
înlocuiţi-o dacă este cazul
Veriﬁcaţi cablajul sau înlocuiţi
senzorul
Veriﬁcaţi cablajul sau înlocuiţi
senzorul

Veriﬁcaţi cablajul
Veriﬁcaţi valva de gaz şi
înlocuiţi-o dacă este cazul
Veriﬁcaţi şi eventual modiﬁcaţi
parametrul cartelei
Veriﬁcaţi şi eventual modiﬁcaţi
parametrul cartelei
Veriﬁcaţi sistemul electric
Veriﬁcaţi sistemul electric
Umpleţi instalaţia
Veriﬁcaţi senzorul
Veriﬁcaţi pompa de circulaţie
Evacuaţi aerul din instalaţie
Controlaţi conexiunea la
împământare şi eventual
înlocuiţi unitatea de comandă.
Controlaţi conexiunea la
împământare şi eventual
înlocuiţi unitatea de comandă.
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5. CARACTERISTICI ªI DATE TEHNICE
Tabel. 9 - Legendã fig. 19, fig. 22, fig. 23 ºi fig. 24
39 Limitator de debit apã
5
Camerã etanºã
42 Senzor de temperaturã
7
Intrare gaz
apã menajerã
8
Ieºire apã caldã menajerã
43 Presostat aer
9
Intrare apã menajerã
44 Vanã de gaz
10 Tur instalaþie
49 Termostat de siguranþã
11 Retur instalaþie
56 Vas de expansiune
14 Supapã de siguranþã
74 Robinet de umplere
16 Ventilator
instalaþie
19 Camerã de ardere
81 Electrod de aprindere ºi
22 Arzãtor
detectare
27 Schimbãtor din cupru
95 Vana deviatoare cu 3 cai
pentru încãlzire ºi apã
114 Presostat apã
caldã
126 Termostat de contact
28 Colector gaze arse
gaze arse
29 Colector ieºire gaze arse
187 Diafragmã gaze arse
32 Pompã de circulaþie
194 Schimbãtor de cãldurã
încãlzire
apã caldã menajerã
34 Senzor temperaturã
241 Bypass automat
încãlzire
277 Recuperator de
36 Evacuare automatã aer
condensare
37 Filtru intrare apã rece
364 Racord anticondens
38 Fluxostat

fig. 18 – Vedere de sus

5.1 Dimensiuni si racorduri

fig. 19 – Vedere de jos

fig. 17 – Vedere frontalã

fig. 20 – Vedere lateralã
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5.2

Vedere generalã si componente principale

5.3

Circuitul hidraulic

fig. 22 – Circuitul de încãlzire

fig. 21 – Vedere generalã

fig. 23 – Circuitul de apã caldã menajerã
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5.4 Tabel cu date tehnice
Dată
Putere termică maximă
Putere termică minimă
Putere termică max încălzire (80/60oC)
Putere termică min încălzire (80/60oC)
Putere termică max încălzire (50/30oC)
Putere termică min încălzire (50/30oC)
Randament Pmax (80-60oC)
Randament Pmin (80-60oC)
Randament Pmax (50-30oC)
Randament Pmin (50-30oC)
Randament 30%
Duze arzător G20
Presiune gaz alimentare G20
Presiune max. la arzător G20
Presiune min. la arzător G20
Debit gaz max G20
Debit gaz min G20
Duze arzător G31
Presiune gaz alimentare G31
Presiune max. la arzător G31
Presiune min. la arzător G31
Debit gaz max G31
Debit gaz min G31
Clasă eﬁcienţă conf. Directiva 92/42
EEC
Clasă de emisie Nox
Presiune max de operare încălzire
Presiune min de operare încălzire
Temperatură max încălzire
Conţinut apă încălzire
Capacitate vas de expansiune
încălzire
Presiune
preîncărcare
vas
de
expansiune încălzire
Presiune max de funcţionare apă
menajeră
Presiune min de funcţionare apă
menajeră
Debit apă caldă menajeră Dt 25oC
Debit apă caldă menajeră Dt 30oC
Grad de protecţie
Tensiune de alimentare
Putere electrică absorbită
Greutate pe gol

5.5 Diagrame
Uni
DIVA F24 DIVA F28
tate
kW
25,0
28,0
kW
10.0
10.0
kW
24.1
27
kW
9.2
9.2
kW
25.9
24,0
kW
9.6
29
%
96.5
93,0
%
92.0
90,5
%
103.5
103.5
%
96.0
96.0
%
103.5
103.5
n° x Ø 11 x 1.35 11 x 1.35
mbar
20
20
mbar
11
13.5
mbar
2
2
m3/h
2.64
2.96
3
m /h
1.06
1.06
n° x Ø 11 x 0.82 11 x 0.82
mbar
37
37
mbar
29
35
mbar
5
5
kg/h
1.96
2.19
kg/h
0.78
0.78

Diagrame presiune – debit DIVAcondens F24
(Q)
(Q)
(P)
(P)

A = GPL - B = GAZ METAN

bar
bar
°C
Litri

3
3
0.8
90
1.5

3
3
0.8
90
1.5

Litri

8

8

bar

1

1

bar

9

9

bar

0.25

0.25

l/min.
14
l/min.
11.6
IP
X5D
V/Hz 230V/50Hz
W
135
kg
35

(NOx)
(PMS)

Diagrame presiune – debit DIVAcondens F28

(tmax)

(PMW)

15.7
13.0
X5D
230V/50Hz
135
35

Tip de aparat
PIN CE

0461CP1030

A = GPL - B = GAZ METAN
Pierderi de sarcinã / înãlþime de pompare pompe de circulaþie

A = Pierderi de sarcinã în centralã 1, 2 ºi 3 = Vitezã pompã de circulaþie
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5.6 Schemã electricã

fig. 24 – Schema electricã
Atenþie: Înainte de a conecta termostatul de camerã sau cronocomanda la distanþã, scoateþi puntea de pe panoul de borne.
16
32
34
38
42
43
44
47

Ventilator
Pompã de circulaþie încãlzire
Senzor de încãlzire
Fluxostat
Senzor temperaturã apã menajerã
Presostat aer
Vana de gaz
Cablu “modureg”

49
72
81
95
114
139
193

Termostat de siguranþã
Termostat de camerã (opþional)
Electrod de aprindere ºi detectare
Vana deviatoare
Presostat apã
Cronocomandã la distanþã (opþional)
Vas de condensat

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea
se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce
reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.

