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1 Securitate

1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referi-
toare la acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune
sunt clasificate în felul următor cu semne de
atenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal
Pericol!
Viaţa pusă nemijlocit în pericol sau
pericol de vătămări grave

Pericol!
Pericol de electrocutare

Atenţionare!
Pericol de accidentări uşoare ale
persoanelor

Precauţie!
Risc de pagube materiale sau polu-
are

1.2 Utilizarea conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănă-
tatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp.
deteriorări ale aparatului şi alte pagube mate-
riale.

Produsul este prevăzut ca generator de căl-
dură pentru instalaţii de încălzire închise şi
pentru prepararea apei calde.

În funcţie de tipul constructiv al aparatului,
produsele menţionate în aceste instrucţiuni
pot fi instalate şi exploatate numai în combi-
naţie cu accesoriile prezentate în documen-
tele complementare pentru tubulatura de ad-
misie/evacuare a gazelor arse.

Utilizarea aparatului în autovehicule, ca de
ex. locuinţe mobile sau rulote este necon-
formă cu destinaţia. Nu sunt considerate
autovehicule acele unităţi, care sunt insta-
late durabil şi staţionar (aşa-numita instalare
staţionară).

Utilizarea conform destinaţiei conţine:

– respectarea instrucţiunilor de exploatare,
instalare şi întreţinere alăturate ale produ-

sului, cât şi ale altor componente ale insta-
laţiei

– instalarea şi montajul corespunzător apro-
bării produsului şi sistemului

– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiunile de
inspecţie şi întreţinere.

Utilizarea preconizată cuprinde în plus insta-
larea conform codului IP.

O altă utilizare decât cea descrisă în instruc-
ţiunile prezente sau o utilizare care o depă-
şeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi industrială di-
rectă.
Atenţie!
Este interzisă orice utilizare ce nu este con-
formă cu destinaţia.

1.3 Instrucţiuni generale de siguranţă

1.3.1 Pericol cauzat de calificarea
insuficientă

Următoarele lucrări trebuie efectuate doar de
o persoană competentă, care este suficient
de calificată:

– Asamblare
– Demontare
– Instalare
– Punerea în funcţiune
– Inspecţia şi întreţinerea
– Reparaţie
– Scoaterea din funcţiune

▶ Procedaţi conform tehnologiei de ultimă
oră.

1.3.2 Pericol de moarte cauzat de scăpările
de gaz

La miros de gaz în clădiri:
▶ Evitaţi încăperile cu miros de gaz.
▶ Dacă este posibil, deschideţi larg uşile şi

ferestrele şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Evitaţi utilizarea flăcării deschise (de ex.

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

de reţea, sonerii, telefoane şi alte instalaţii
de telefonie din clădire.
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▶ Închideţi dispozitivul de închidere al con-
torului de gaz sau principalul dispozitiv de
închidere.

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

▶ Atenţionaţi locatarii casei prin strigare sau
ciocnire.

▶ Părăsiţi imediat clădirea şi împiedicaţi ac-
cesul terţilor.

▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii de îndată ce vă
aflaţi în afara clădirii.

▶ Informaţi serviciul de intervenţie al societă-
ţii furnizoare de gaz de la o linie telefonică
aflată în afara clădirii.

1.3.3 Pericol de moarte cauzat de
neetanşeităţile la instalarea sub cota
zero a unui teren de construcţie

Gazul lichefiat se acumulează pe sol. Dacă
produsul se instalează sub cota zero a unui
obiect de construcţie, atunci se pot produce
acumulări de gaz lichefiat în caz de neetan-
şeităţi. În cazul acesta există pericol de ex-
plozie.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu sunt posibile

scăpări ale gazului lichefiat din produs şi
din conducta de gaz.

1.3.4 Pericol de moarte cauzat de traseele
blocate sau neetanşe ale gazelor de
ardere

Este posibilă ieşirea gazelor arse şi produ-
cerea de intoxicări prin erori de instalare, de-
teriorare, manipulare sau un loc de instalare
nepermis.
La miros de gaze arse în clădiri:
▶ Deschideţi larg toate uşile şi ferestrele

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

produs şi conductele de evacuare pentru
gazele de ardere.

1.3.5 Pericol de moarte cauzat de
substanţe explozive şi inflamabile

▶ Nu utilizaţi produsul în încăperi în care
sunt depozitate materiale explozive sau
inflamabile (de exemplu, benzină, hârtie,
vopsele).

1.3.6 Pericol de moarte cauzat de lipsa
dispozitivelor de siguranţă

Schemele conţinute în acest document nu
prezintă toate dispozitivele de siguranţă ne-
cesare pentru o instalare profesională.
▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă nece-

sare în instalaţie.
▶ Respectaţi legile, normele şi directivele

naţionale şi internaţionale valabile.

1.3.7 Pericol de electrocutare

Există pericol de electrocutare dacă atingeţi
componentele aflate sub tensiune.
Înainte de a interveni asupra produsului:
▶ Scoateţi ştecherul.
▶ Sau deconectaţi produsul fără tensiune

prin întreruperea tuturor alimentărilor cu
curent electric (dispozitiv de separare elec-
trică cu o deschidere a contactului de mi-
nim 3 mm, de ex. siguranţă sau întrerupă-
tor de protecţie a cablului).

▶ Asiguraţi-vă că produsul nu poate reporni
accidental.

▶ Aşteptaţi minim 3 min până la descărcarea
condensatoarelor.

▶ Verificaţi lipsa tensiunii.

1.3.8 Pericol de moarte cauzat de
scurgerea gazelor de ardere

Dacă utilizaţi aparatul cu un sifon de condens
gol, atunci sunt posibile scăpări ale gazelor
arse în aerul din interior.
▶ Asiguraţi-vă că sifonul de condens este

umplut permanent pentru funcţionarea
aparatului.
Condiţii: Aparate avizate tip construcţie
B23 sau B23P cu sifon de condens (acce-
soriu extern)

– Nivelul zăvorului hidraulic: ≥ 200 mm

1.3.9 Pericol de moarte cauzat de mobilier
tip dulap

Mobilierul tip dulap poate provoca situaţii
periculoase la un aparat acţionat în funcţie
de aerul din cameră.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că aparatul este ali-

mentat suficient cu aer de ardere.
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1.3.10 Pericol de intoxicare cauzat de
alimentarea insuficientă cu aer de
ardere

Condiţii: Funcţionarea în funcţie de aerul din
cameră

▶ Asiguraţi o alimentare permanentă cu aer,
neobturabilă şi suficientă pentru camera
tehnică a produsului conform solicitărilor
decisive de aerisire.

1.3.11 Pericol de intoxicare şi de opărire
cauzat de gazele de evacuare

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

▶ Operaţi produsul – exceptând perioadele
scurte în scopuri de verificare – numai cu
carcasa frontală montată şi închisă.

1.3.12 Pericol de ardere sau de opărire
cauzat de componente fierbinţi

▶ Lucraţi asupra componentelor numai după
răcirea acestora.

1.3.13 Pericol de vătămare cauzat de
greutatea mare a aparatului

▶ Transportaţi aparatul cu minim două per-
soane.

1.3.14 Pericol de pagube materiale prin
unelte neadecvate

▶ Utilizaţi o sculă corespunzătoare.

1.3.15 Pericol de pagube materiale cauzate
de îngheţ

▶ Nu instalaţi produsul în încăperi cu pericol
de îngheţ.

1.3.16 Risc de producere a unor pagube de
coroziune cauzate de aerul de ardere
şi din încăpere neadecvat

Spray-urile, solvenţii, produsele de curăţare
cu clor, vopselele, adezivii, compuşii de amo-
niac, pulberile şi alţi factori similari pot cauza
corodarea produsului şi a sistemului de eva-
cuare a gazelor arse.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că aerul de ardere

este în permanenţă lipsit de fluor, clor, sulf,
praf etc.

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

▶ Dacă instalaţi produsul în saloane de fri-
zerie, ateliere de lăcuit sau tâmplărie, so-
cietăţi de curăţenie sau similare, atunci
alegeţi o cameră tehnică separată, unde
aerul din interior să fie lipsit de substanţe
chimice.

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

1.3.17 Pericol de pagube materiale prin
spray-uri şi lichide de detectare a
scurgerilor

Spray-urile şi lichidele de detectare a scurge-
rilor înfundă filtrul pentru senzorul curentului
de masă la Venturi şi distruge astfel senzorul
curentului de masă.
▶ La lucrările de reparaţie, nu aplicaţi spray-

uri şi lichide de detectare a scurgerilor pe
capacul de acoperire de pe filtrul de la
Venturi.

1.3.18 Pericol de pagube materiale la
conducta flexibilă pentru gaz

Conducta flexibilă de gaz poate fi deteriorată
prin tensionare.
▶ Suspendaţi modulul termocompact, de ex.

la întreţinere, nu de conducta flexibilă de
gaz.

1.4 Prescripţii (directive, legi, norme)

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

2.1 Respectarea documentaţiei conexe

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

2.2 Păstrarea documentaţiei

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

2.3 Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru:

Produs - număr articol
VU 486/5-5 (H-INT II)
ecoTEC plus 0010021530

VU 656/5-5 (H-INT II)
ecoTEC plus 0010021531

3 Descrierea aparatului

Acest produs este o centrală murală în condensare.

3.1 Construcţia aparatului

6 13 2

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17 18

19

7

5 4

1 Furtun de scurgere a
apei de ploaie

2 Senzorul pentru presiu-
nea apei

3 Pompa de încălzire

4 Separator dinamic de
aer

5 Manometru pentru
presiunea apei

6 Pupitrul de comandă

7 Sifon de condens

8 Armătura de gaz

9 Ventilator

10 Modulul compact termic

11 Electrodul de aprindere

12 Schimbător integral de
căldură pentru conden-
sare

13 Ţeavă de aspirare a
aerului

14 Senzorul de tempera-
tură al turului încălzirii

15 Senzorul de tempera-
tură al returului încălzirii

16 Conexiunea pentru
tubulatura de admi-
sie/evacuare gaze

17 Priză de măsurare a
presiunii de intrare a
gazelor arse

18 Dispozitiv de colectare
a apei de ploaie

19 Presostat

3.2 Plăcuţa de timbru

Plăcuţa cu date constructive este ataşată din fabrică pe par-
tea inferioară a produsului.

Datele de pe plă-
cuţa de timbru

Semnificaţie

Cod de bare cu număr serial

Seria Serveşte la controlul calităţii; 3. până la
4. cifre = anul de fabricaţie
Serveşte la controlul calităţii; 5. până la
6. cifre = săptămâna de fabricaţie
Folosit pentru identificare; 7. până la 16.
cifre = numărul de articol al produsului
Serveşte la controlul calităţii; 17. până la
20. cifre = locaţia de producţie

... ecoTEC Plus ... Denumirea aparatului

2H/2E/3P/2L... Tipul de gaz şi presiunea de alimentare
cu gaz setate din fabrică

II2H3P/I2E/I3P... Categoria de gaz aprobată

Tehnica condensaţiei Clasa de randament a aparatului de în-
călzire conform directivei UE 92/42/CEE

Tip: Xx3(x) Racorduri de gaze arse admise

PMS Presiunea maximă a apei în regimul de
încălzire

V
Hz

Conexiune electrică - tensiune - frec-
venţă

Hi Putere calorică inferioară

W Putere electrică maximă consumată

IP Clasa de protecţie

Regimul de încălzire

Qn Sarcină nominală în regimul de încălzire

Pn Intervalul nominal al puterii termice în
regimul de încălzire

Pnc Intervalul nominal al puterii termice în re-
gimul de încălzire (tehnica condensaţiei)

Tmax Temperatura maximă pe tur

NOx Clasa NOx a produsului

Cod (DSN) Cod specific de produs

Citiţi instrucţiunile!

Indicaţie
Convingeţi-vă de faptul că produsul corespunde
tipului de gaz de la spaţiul pentru montaj.
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3.3 Seria

Numărul serial îl găsiţi pe plăcuţa cu date constructive.

3.4 Caracteristica CE

 

Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele înde-
plinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform
plăcuţei cu date constructive.

Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.

4 Asamblare

4.1 Despachetarea produsului

1. Scoateţi produsul din ambalajul de carton.
2. Îndepărtaţi penele şi foliile de protecţie de pe toate

componentele produsului.

4.2 Verificarea setului de livrare

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

Lot Denumire

1 Generator de căldură

1 Pungă de montaj cu suport pentru fixarea pe
perete, accesorii pentru fixare

1 Pungă cu furtun pentru scurgerea condensului

1 Carton pentru racordul hidraulic cu supapă de
siguranţă, robinet de golire, aerisitor şi garnituri

1 Documentaţie pentru punga cu accesorii

4.3 Dimensiuni
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1 Sifon de condens

2 Racordul turului de
încălzire

3 Racordul de gaz

4 Racordul returului de
încălzire

5 Scurgerea dispozitivului
de colectare a apei de
ploaie

6 Poziţia orificiilor de la
sistemul de evacuare a
gazelor arse
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7 Suport pentru fixarea
produsului

8 Racord de presiune
pentru gaz

9 Conexiunea pentru
tubulatura de admi-
sie/evacuare gaze

10 Scurgerea separatorului
dinamic de aer

Cota A
VU 486/5-5 (H-INT II) 405 mm

VU 656/5-5 (H-INT II) 473 mm

4.4 Distanţe minime

C C

A
B

D

▶ La utilizarea accesoriilor observaţi distanţele
minime/spaţiile libere pentru montaj.
Distanţe minime

A B C D

≥ 275 mm ≥ 180 mm ≥ 5 mm ≥ 500 mm

– Cota optimă (B): ≈ 250 mm
– Cota optimă (C): ≈ 50 mm
– Cota (D): Distanţa din faţa produsului pentru facilita-

rea accesului la lucrările de întreţinere curentă, poate
fi redusă la 5 mm dacă în faţa produsului se află o
uşă

4.5 Distanţele faţă de subansamblurile
inflamabile

Nu este necesară o distanţă mai mare decât cea minimă a
aparatului faţă de componentele din compuşi inflamabili.

4.6 Utilizarea şablonului de montaj

▶ Utilizaţi şablonul de montaj pentru stabilirea locurilor în
care trebuie să perforaţi găuri şi în care trebuie să reali-
zaţi străpungeri.

4.7 Suspendarea aparatului

1. Verificaţi rezistenţa mecanică a peretelui.
2. Aveţi în vedere masa totală a produsului.
3. Utilizaţi numai material de fixare admisibil pentru pe-

rete.
4. Asiguraţi, după caz, la locaţie un dispozitiv de suspen-

dare cu capacitate portantă suficientă.
5. Suspendaţi aparatul conform descrierii.

4.8 Demontarea / montarea carcasei frontale

4.8.1 Demontarea învelitorii frontale

A

B

B

C

D

1. Desfaceţi şurubul (A).
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2. Pentru a desface carcasa frontală, apăsaţi cele două
cleme de prindere (B).

3. Prindeţi carcasa frontală la muchia inferioară şi trageţi
carcasa frontală spre faţă (C).

4. Ridicaţi carcasa frontală în sus, afară din suport (D).

4.8.2 Montarea capacului frontal

C

B

A

D

E

1. Aşezaţi carcasa frontală (A) pe suporturile superioare
(B).

2. Rabataţi carcasa frontală jos în direcţia produsului (C).
3. Apăsaţi carcasa frontală în direcţia produsului. Aveţi în

vedere să nu se deterioreze termoizolaţia (D).
4. Lăsaţi să se fixeze în poziţie cele două cleme de prin-

dere pe carcasa frontală.
5. Strângeţi ferm şurubul (E), pentru a fixa carcasa fron-

tală.

4.9 Demontarea/montarea părţii laterale

4.9.1 Demontarea piesei laterale

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

Dacă demontaţi ambele piese laterale, atunci
este posibilă contracţia mecanică a produsu-
lui, ceea ce poate provoca daune de ex. ale
tubajului, iar astfel pot rezulta neetanşeităţi.

▶ Demontaţi întotdeauna numai o piesă
laterală, niciodată ambele piese laterale
simultan.

2X

A

B

C

D

▶ Demontaţi partea laterală conform prezentării din figură.

4.9.2 Montarea piesei laterale

▶ Montaţi piesa laterală. Procedaţi în ordinea inversă de-
montării.
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5 Instalare

5.1 Exemple de instalare a sistemului

▶ Utilizaţi ca exemple schemele instalaţiilor.
▶ Selectaţi schema instalaţiei în funcţie de care doriţi să vă

configuraţi instalaţia.
▶ Instalaţi exclusiv sistemele de reglare menţionate în ta-

bele cu privire la schemele de sistem pentru a avea la
dispoziţie toate funcţiile sistemului.

▶ Realizaţi racordurile corespunzător prescripţiilor de spe-
cialitate.

▶ Respectaţi legile, normele şi directivele naţionale şi inter-
naţionale valabile.

▶ În special la instalaţiile mai vechi instalaţi un filtru magne-
tic pe recircularea circuitului de încălzire, pentru a proteja
produsul împotriva impurităţilor din instalaţie.
– Asiguraţi o dimensionare suficientă pentru a evita o

înfundare rapidă şi o pierdere mare, suplimentară a
presiunii.

▶ Respectaţi variantele privind prepararea agentului termic.
(→ pagina 18)
▽ Dacă nu puteţi asigura condiţiile pentru prepararea

agentului termic, atunci instalaţi un schimbător de
căldură în plăci extern, pentru a proteja produsul.

▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă necesare şi compo-
nentele sistemului în instalaţie.

5.1.1 Schema sistemului tip 1: 1 circuit de încălzire
direct cu 1 boiler pentru apă caldă menajeră
opţional

Indicaţie
Acest tip de schemă se poate aplica numai dacă
în sistem există doar pompa produsului.

1

2 3 4

1 Radiator mural cu
pompă internă

2 Supapă prioritară de
comutare

3 Circuit de încălzire

4 Boiler de apă caldă

▶ Pentru a aplica acest tip de schemă, aveţi în vedere
să fie asigurate debitele minime pentru funcţionare.
(→ pagina 26)

Număr de
referinţă al
schemei

Reglare Număr
de circu-
ite

Realizarea cablaju-
lui

0020253233 Regulator de
bază

1 Consultaţi anexa.

0020253235 Controler
de sistem
VRC 700

1 Respectaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

0020253236 Regulator
racordat
eRELAX

1 Respectaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

Indicaţie
Exemplul schemei de instalaţie reprezentat în
anexă nu înlocuieşte proiectarea corectă în
conformitate cu reglementările a sistemului.
(→ pagina 48)

Pompa internă este reglată din fabrică.

▶ Acordaţi atenţie unei dimensionări suficiente a racorduri-
lor şi boilerului pentru apă caldă menajeră. (→ pagina 13)

▶ Racordaţi vana de comutare prioritară externă la fişa X13
a plăcii electronice principale.

▶ Pentru a comanda încălzirea suplimentară a boilerului,
racordaţi un senzor de temperatură VR 10 sau un ter-
mostat la fişa conectată la placa electronică principală.
Diagrama de conexiuni (→ pagina 46)

Pentru punerea în funcţiune a vanei de comutare prioritară
nu este necesară setarea unui cod de diagnoză. Acesta este
comandat direct de placa electronică principală a produsului.

5.1.2 Schema sistemului tip 2: circuit de încălzire
decuplat + 1 boiler pentru apă caldă
menajeră racordat direct

1

2

3 4 5

6

1 Radiator mural cu
pompă internă

2 Supapă prioritară de
comutare

3 Butelie de echilibrare hi-
draulică sau schimbător
de căldură în plăci

4 Pompă externă a circu-
itului de încălzire decu-
plat

5 Circuit de încălzire

6 Boiler de apă caldă

▶ Pentru a aplica acest tip de schemă, aveţi în vedere
să fie asigurate debitele minime pentru funcţionare.
(→ pagina 52)
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Produsul poate comanda un circuit de încălzire decuplat şi
un boiler pentru apă caldă menajeră racordat direct.

Numărul
schemei

Reglare Număr
de circu-
ite

Cabluri

0020253238 Controler
de sistem
VRC 700

1 Consultaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

0020253239 Controler
de sistem
VRC 700
Modul mul-
tifuncţional
VR 70

2 Consultaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

0020259027 Controler
de sistem
VRC 700
Modul mul-
tifuncţional
VR 71

>3 Consultaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

Pompa internă este reglată din fabrică.

▶ Acordaţi atenţie unei dimensionări suficiente a racorduri-
lor şi boilerului pentru apă caldă menajeră. (→ pagina 13)

▶ Pentru aceasta alegeţi o pompă de încălzire potrivită
pentru instalaţie după butelia de echilibrare hidraulică.

▶ Racordaţi pompa externă a circuitului de încălzire decu-
plat la fişa X16 a plăcii electronice principale.

▶ Racordaţi vana de comutare prioritară externă la fişa X13
a plăcii electronice principale.

▶ Conectaţi senzorul de temperatură al buteliei de echili-
brare hidraulică la fişa X41 a plăcii electronice principale.
Respectaţi instrucţiunile buteliei de echilibrare hidraulică.

▶ Pentru a comanda încălzirea suplimentară a boilerului,
racordaţi un senzor de temperatură VR 10 sau un ter-
mostat la fişa conectată la placa electronică principală.
Diagrama de conexiuni (→ pagina 46)

▶ Setaţi codul de diagnoză D.026 la 2.
Coduri de diagnoză – prezentare generală (→ pagina 38)

5.1.3 Schema sistemului tip 3: circuit de încălzire
decuplat + 1 boiler pentru apă caldă
menajeră decuplat

1

2

3 4 5

6

1 Radiator mural cu
pompă internă

2 Butelie de echilibrare hi-
draulică sau schimbător
de căldură în plăci

3 Pompă externă a circu-
itului de încălzire decu-
plat

4 Circuit de încălzire

5 Pompă externă a cir-
cuitului de apă caldă
decuplat

6 Boiler de apă caldă

Produsul poate comanda un circuit de încălzire decuplat şi
un boiler pentru apă caldă menajeră decuplat.

Număr de
referinţă al
schemei

Reglare Număr
de circu-
ite

Realizarea cablaju-
lui

0020259029 Controler
de sistem
VRC 700

1 Respectaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

0020259030 Controler
de sistem
VRC 700
Modul mul-
tifuncţional
VR 70

2 Consultaţi anexa.

0020259031 Controler
de sistem
VRC 700
Modul mul-
tifuncţional
VR 71

>3 Respectaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

Indicaţie
Exemplul schemei de instalaţie reprezentat în
anexă nu înlocuieşte proiectarea corectă în
conformitate cu reglementările a sistemului.
(→ pagina 48)

Pompa internă este reglată din fabrică.

▶ Acordaţi atenţie unei dimensionări suficiente a racorduri-
lor şi boilerului pentru apă caldă menajeră. (→ pagina 13)

▶ Pentru aceasta alegeţi o pompă de încălzire potrivită
pentru instalaţie după butelia de echilibrare hidraulică.

▶ Alegeţi o pompă de apă caldă potrivită pentru boilerul
pentru apă caldă menajeră după butelia de echilibrare
hidraulică.

▶ Racordaţi pompa externă a circuitului de încălzire decu-
plat la fişa X16 a plăcii electronice principale.

▶ Racordaţi pompa circuitului de apă caldă decuplat la fişa
X13 a plăcii electronice principale.

▶ Conectaţi senzorul de temperatură al buteliei de echili-
brare hidraulică la fişa X41 a plăcii electronice principale.
Respectaţi instrucţiunile buteliei de echilibrare hidraulică.

▶ Pentru a comanda încălzirea suplimentară a boilerului,
racordaţi un senzor de temperatură VR 10 sau un ter-
mostat la fişa conectată la placa electronică principală.
Diagrama de conexiuni (→ pagina 46)

▶ Setaţi codul de diagnoză D.026 la 2.
Coduri de diagnoză – prezentare generală (→ pagina 38)
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5.1.4 Schema sistemului tip 4: cascadă cu 2
aparate de încălzire + boiler racordat la
aparatul de încălzire

1

3

2

6

5

4

1 Radiator mural cu
pompă internă

2 Supapă prioritară de
comutare

3 Butelie de echilibrare hi-
draulică sau schimbător
de căldură în plăci

4 Boiler de apă caldă

5 Circuite de încălzire

6 Pompă de recirculare
externă

Produsul poate comanda un sistem în cascadă.

Numărul
schemei

Reglare Număr
de circu-
ite

Cabluri

0020259032 Controler
de sistem
VRC 700
Modul mul-
tifuncţional
VR 70

2 Consultaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

Pompa internă este reglată din fabrică.

▶ Acordaţi atenţie unei dimensionări suficiente a racorduri-
lor şi boilerului pentru apă caldă menajeră. (→ pagina 13)

▶ Racordaţi pompa de recirculare la fişa X16 a plăcii elec-
tronice principale.

▶ Racordaţi vana de comutare prioritară externă la fişa X13
a plăcii electronice principale.

▶ Conectaţi senzorul de temperatură al buteliei de echili-
brare hidraulică la fişa X41 a plăcii electronice principale.
Respectaţi instrucţiunile buteliei de echilibrare hidraulică.

▶ Pentru a comanda încălzirea suplimentară a boilerului,
racordaţi un senzor de temperatură VR 10 sau un ter-
mostat la fişa conectată la placa electronică principală.
Diagrama de conexiuni (→ pagina 46)

▶ Setaţi codul de diagnoză D.026 la 1.
Coduri de diagnoză – prezentare generală (→ pagina 38)

5.1.5 Schema sistemului tip 5: cascadă cu 2 până
la 7 aparate de încălzire + boiler racordat la
circuitul de încălzire

1

2

6

64

5

3

1 Radiator mural cu
pompă internă

2 Circuite de încălzire

3 Butelie de echilibrare hi-
draulică sau schimbător
de căldură în plăci

4 Pompă externă a cir-
cuitului de apă caldă
decuplat

5 Pompă de recirculare
externă

6 Boiler de apă caldă

Produsul poate comanda un sistem în cascadă.

Numărul
schemei

Reglare Număr
de circu-
ite

Cabluri

0020259033 Controler
de sistem
VRC 700
Modul mul-
tifuncţional
VR 71

>3 Consultaţi instrucţiu-
nile controlerului de
sistem.

Pompa internă este reglată din fabrică.

▶ Acordaţi atenţie unei dimensionări suficiente a racorduri-
lor şi boilerului pentru apă caldă menajeră. (→ pagina 13)

▶ Alegeţi o pompă de apă caldă potrivită pentru boilerul
pentru apă caldă menajeră după butelia de echilibrare
hidraulică.

▶ Racordaţi pompa circuitului de apă caldă decuplat la fişa
X13 a plăcii electronice principale.

▶ Conectaţi senzorul de temperatură al buteliei de echili-
brare hidraulică la fişa X41 a plăcii electronice principale.
Respectaţi instrucţiunile buteliei de echilibrare hidraulică.

▶ Pentru a comanda încălzirea suplimentară a boilerului,
racordaţi un senzor de temperatură VR 10 sau un ter-
mostat la fişa conectată la placa electronică principală.
Diagrama de conexiuni (→ pagina 46)

▶ Setaţi codul de diagnoză D.026 la 1.
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Coduri de diagnoză – prezentare generală (→ pagina 38)

5.2 Selectarea boilerului pentru apă caldă
menajeră

Produsul poate comanda un boiler pentru apă caldă mena-
jeră opţional (opţiune recomandată pentru produsele cu un
necesar de putere pentru apă caldă sub 50 kW).

▶ Utilizaţi o butelie de echilibrare hidraulică pentru produ-
sele care se conectează cu un boiler pentru apă caldă
menajeră şi care au un necesar de putere pentru apă
caldă peste 50 kW. (→ pagina 13)

▶ Utilizaţi pentru racordul boilerului pentru apă caldă mena-
jeră următoarele componente:
Boiler de apă caldă

Boiler Diametrul in-
terior al racor-
dului

VU 486/5-5 (H-INT II) VIH R 300 20 mm

VU 656/5-5 (H-INT II) VIH R 500 25 mm

5.3 Alegerea buteliei de echilibrare hidraulică

Butelia de echilibrare hidraulică decuplează hidraulic genera-
torul de căldură de la sistemul de încălzire. În acest mod se
împiedică interacţiunile înălţimii restante de pompare între di-
versele pompe de circulare. Butelia de echilibrare hidraulică
asigură suplimentar ca prin generatorul de căldură să circule
continuu o cantitate minimă suficientă de apă.

▶ Respectaţi variantele privind prepararea agentului termic.
(→ pagina 18)
▽ Dacă nu puteţi asigura condiţiile pentru prepararea

agentului termic, atunci instalaţi un schimbător de
căldură în plăci extern, pentru a proteja produsul.

Vas de echilibrare hidraulică
Diferenţa sistemului de încălzire

10 K 15 K 20 K

VU 486/5-5 (H-INT II) WH 95 WH 40-2 WH 40-2

VU 656/5-5 (H-INT II) WH 160 WH 95 WH 40-2

▶ Respectaţi instrucţiunile buteliei de echilibrare hidraulică.

Pentru utilizarea unei butelii de echilibrare hidraulică nu aveţi
nevoie de accesorii electronice. Instalaţiile simple le puteţi
conecta direct la pupitrul de comandă.

▶ Respectaţi diagrama de conexiuni.
Diagrama de conexiuni (→ pagina 46)

5.4 Condiţii necesare

▶ Asiguraţi-vă că este potrivit contorul de gaz prezent pen-
tru debitul de gaz necesar. (→ pagina 52)

▶ Dacă în circuitul hidraulic se află o altă pompă decât cea
a produsului, puneţi produsul în funcţiune numai dacă
este montată o butelie de echilibrare hidraulică dimen-
sionată suficient între circuitul generator de căldură şi
circuitul de încălzire, respectiv circuitul de încărcare a bo-
ilerului.

Vas de echilibrare hidraulică (→ pagina 13)
▶ Dacă pompa produsului este singura pompă de circu-

lare din circuitul hidraulic, atunci verificaţi dacă înălţimea
restantă de pompare a produsului este suficientă pentru
instalaţie. (→ pagina 26)
▽ În caz contrar, utilizaţi o butelie de echilibrare hidra-

ulică configurată constructiv corespunzător şi pompa
de circulare.

▶ Asiguraţi-vă că instalaţia dispune de următoarele compo-
nente:
– un robinet de blocare a gazului al aparatului
– un dispozitiv de umplere şi de golire în instalaţia de

încălzire
▶ În special la instalaţiile mai vechi instalaţi un filtru magne-

tic pe recircularea circuitului de încălzire, pentru a proteja
produsul împotriva impurităţilor din instalaţie.
– Asiguraţi o dimensionare suficientă pentru a evita o

înfundare rapidă şi o pierdere mare, suplimentară a
presiunii.

5.4.1 Indicaţii privind funcţionarea cu gaz lichefiat

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

Dacă aveţi un produs presetat pentru funcţionarea cu gaz
natural, atunci trebuie să faceţi conversia pentru funcţiona-
rea cu gaz lichefiat. Pentru aceasta aveţi nevoie de un set de
inversare. Conversia este descrisă în instrucţiunile alăturate
setului de conversie.

5.4.2 Aerisirea rezervorului cu gaz lichefiat

Sunt posibile probleme de aprindere dacă rezervorul de gaz
lichefiat este dezaerat deficitar.

▶ Înaintea instalarea produsului, convingeţi-vă de faptul că
rezervorul de gaz lichefiat este aerisit bine.

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

5.4.3 Utilizarea tipului potrivit de gaz

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

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

5.5 Racord pe partea de gaz şi de apă

Pericol!
Pericol de explozie sau opărire prin instala-
rea necorespunzătoare!

Tensiunile mecanice din ţevile de racord pot
provoca scurgeri.

▶ Asiguraţi un montaj fără tensionare a ţevi-
lor de racord.

Precauţie!
Riscul producerii unei pagube materiale prin
transmiterea căldurii la lipire!
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▶ Lipiţi piesele de racordare numai atunci
când acestea nu sunt înşurubate de robi-
netele de întreţinere.

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

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

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

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

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

Garniturile din materiale similare cauciucului se pot deforma
plastic şi să provoace pierderi de presiune.

▶ Utilizaţi garnituri din material fibros.

5.5.1 Racordul de gaz

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

Verificările de etanşeitate la gaz la o presiune
de verificare >11 kPa (110 mbari) pot pro-
voca deteriorări la armătura de gaz.

▶ Dacă în cursul verificărilor de etanşeitate
la gaz puneţi sub presiune şi conductele
de gaz şi armătura de gaz a produsului,
atunci utilizaţi o presiune maximă de veri-
ficare de 11 kPa (110 mbari).

▶ Dacă nu puteţi limita presiunea de verifi-
care la 11 kPa (110 mbari), atunci, înainte
de a continua verificarea etanşeităţii la
gaz, închideţi robinetul de blocare a gazu-
lui instalat înaintea produsului.

▶ Dacă aţi închis robinetul de blocare a ga-
zului instalat înaintea produsului înainte
de verificarea etanşeităţii la gaz, atunci
diminuaţi presiunea în conducta de gaz
înainte să deschideţi din nou robinetul de
blocare a gazului.

▶ Nu reduceţi dimensiunea conductei de gaz după contorul
de gaz.

▶ Menţineţi dimensiunea până la produs.
▶ Alegeţi robinetul corect pentru blocarea gazului.
▶ Îndepărtaţi resturile din conducta de gaz prin suflarea

anterioară a conductei de gaz.

A

B1

C

▶ Desfaceţi racordul presat (A).
▶ Montaţi un robinet de blocare a gazului avizat la racordul

(1).
▶ Instalaţi unitatea pe tubul de gaz la ieşirea produsului

(B), prin strângerea fermă a îmbinării prin comprimare
(C).

▶ Montaţi fără tensiune conducta de gaz conform regle-
mentărilor tehnologice recunoscute.

▶ Aerisiţi conducta de gaz înaintea punerii în funcţiune.

5.5.2 Verificarea etanşeităţii conductei de gaz

▶ Verificaţi etanşeitatea întregii conducte de gaz în mod
profesional.

5.5.3 Legătura hidraulică

Precauţie!
Pericol de pagube materiale cauzate de
coroziune

Ţevile din plastic neimpermeabile la difuzie
din instalaţia de încălzire duc la pătrunderea
aerului în agentul termic. Aerul din agentul
termic cauzează coroziune în circuitul gene-
ratorului de căldură şi în aparat.

▶ Dacă utilizaţi în instalaţia de încălzire ţevi
din plastic care nu sunt impermeabile la
difuzie, asiguraţi-vă că în circuitul genera-
torului de căldură nu ajunge aer.

Indicaţie
Pentru menţinerea pierderilor de căldură la un
nivel cât mai redus, vă recomandăm să prevedeţi
o izolaţie termică la ştuţurile conductei de apă la
evacuarea produsului şi la instalaţie.

▶ Dacă utilizaţi tuburi din plastic în instalaţia de încălzire,
atunci instalaţi un limitator de siguranţă al temperaturii în
turul încălzirii.
– limitatorul de siguranţă al temperaturii este necesar

pentru a proteja instalaţia de încălzire în caz de ava-
rie contra pagubelor provocate de temperatură.

▶ Racordaţi un regulator sau un limitator de siguranţă al
temperaturii la sistemul electronic. (→ pagina 17)
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5.5.3.1 Turul încălzirii şi returul încălzirii

A

B
C D

1. Montaţi piuliţa pe racord conform etapelor de la (A)
până la (D).

1

10

11

12

9

7

8

2

3

4 5

6

2. Asamblaţi racordul de retur al încălzirii conform repre-
zentării cu cifrele (1) până la (6).

3. Asamblaţi racordul de tur al încălzirii conform reprezen-
tării cu cifrele (7) până la (12).

4. Racordaţi circuitul de încălzire la racordurile pentru turul
şi returul de încălzire.

5. Instalaţi un vas de expansiune în returul încălzirii (6),
cât mai aproape posibil de produs.
– Asiguraţi-vă că capacitatea vasului de expansiune

este suficientă pentru volumul instalaţiei.

5.5.4 Racordarea dispozitivelor de golire

Precauţie!
Pericol de apă scursă sub produs

Scurgerile de apă ale dispozitivului de colec-
tare a apei de ploaie şi ale separatorului de
aer dinamic nu sunt racordate la canalizare;
totuşi, se poate scurge apă.

▶ Nu aşezaţi aparate electrice sau obiecte
care se pot deteriora din cauza apei sub
produs.

5.5.4.1 Racordarea conductei de scurgere a supapei
de siguranţă

1

1. Racordaţi supapa de siguranţă (1) la un circuit de
scurgere potrivit. Asiguraţi-vă că furtunul de scurgere
rămâne deschis către aerul ambiant.

2. Pozaţi conducta de scurgere pentru supapa de sigu-
ranţă cât mai scurt posibil şi cu pantă.

3. Capătul conductei de scurgere se realizează în aşa fel,
încât să nu poată fi accidentate persoane şi deteriorate
componentele electrice prin scăpările de apă sau va-
pori.

4. Asiguraţi-vă că poate fi observat capătul conductei.

5.5.4.2 Se racordează conducta de scurgere a
condensatului.

1

2

▶ Respectaţi atât instrucţiunile prezentate aici, cât şi pre-
scripţiile legale şi locale privind evacuarea condensului.

▶ Utilizaţi PVC sau orice alt material, care este potrivit pen-
tru evacuarea condensului care nu este neutralizat.

▶ Dacă nu puteţi asigura faptul că materialele conductei de
scurgere a condensului sunt potrivite, atunci instalaţi un
sistem pentru neutralizarea condensatului.

▶ Asiguraţi-vă că conducta de scurgere a condensului pre-
zintă o pantă descendentă continuă (45 mm pe metru)
şi că scurgerea este posibilă într-un punct de scurgere
adecvat într-o cameră încălzită a clădirii.
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▶ Asiguraţi-vă că legătura dintre conducta de scurgere
a condensului nu este etanşă la aer cu furtunul pentru
evacuarea condensului.

▶ Racordaţi sifonul de condens (1). Folosiţi furtunul pentru
evacuarea condensului livrat pentru aceasta(2).

▶ Racordaţi o conductă de scurgere a condensului (nu este
inclus în pachetul de livrare) la furtunul pentru evacuarea
condensului (2) an.

5.6 Montarea şi racordarea conductei de aer şi
sistemului de evacuare a gazelor arse

5.6.1 Montarea şi conectarea tubulaturii de
admisie/evacuare gaze

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

Condiţii: Instalarea în spaţii cu umiditate

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

din spaţiul pentru montaj.

Precauţie!
Pericol de intoxicare cauzat de scurgerea
gazelor arse!

Grăsimile pe bază de ulei mineral pot deteri-
ora garniturile.

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

2. Montaţi tubulatura de admisie/evacuare gaze cu ajuto-
rul instrucţiunilor de montaj.

5.6.2 Instalarea B23

Un sistem de evacuare gaze arse pentru aparatele avizate
de tipul B23 (centrale murale pe gaz dependente de aerul
din încăpere) necesită o proiectare şi o punere atentă în
practică.

▶ La proiectare aveţi în vedere datele tehnice ale produsu-
lui.

▶ Aplicaţi reglementările tehnice consacrate.

5.6.3 Indicaţii şi informaţii referitoare la instalarea
B23P

Valabilitate: B23P

Tubulatura pentru gaze de ardere trebuie să corespundă cel
puţin clasificării T 120 P1 W 1 conform EN 1443. Lungimea
maximă a ţevii trebuie calculată din diferenţa de presiune
admisibilă în datele tehnice.

Lungimea maximă a conductei (numai ţeavă dreaptă) cores-
punde lungimii maxim permise a conductei de gaze de ar-
dere fără coturi. Dacă sunt utilizate coturi, lungimea maximă
a conductei trebuie să fie diminuată corespunzător proprie-
tăţilor dinamice de parcurgere a coturilor. Coturile nu trebuie
dispuse direct unul după celălalt, deoarece, în caz contrar,
pierderea de presiune creşte excesiv.

Dacă tubulatura gaze arse este instalată în spaţii reci sau în
afara clădirii, temperatura de la suprafaţa părţii interioare a
ţevii poate să scadă până sub punctul de îngheţ. Deoarece
produsul este configurat constructiv conform EN 13384-1,
această problemă nu are voie să apară la o încărcare mi-
nimă a aparatului de încălzire la o temperatură a gazelor
arse de 40 °C. Produsul nu are voie să fie racordat la o in-
stalaţie de evacuare gaze arse în cascadă, care este folosită
de alte aparate.

▶ Aveţi în vedere prescripţiile locale şi naţionale în vigoare
pentru sistemele de evacuare gaze arse, în special la
instalaţiile în spaţii locative. Prezentaţi utilizatorului mo-
dalitatea de operare corectă a produsului.

5.6.4 Instalaţia cu clapetă de refulare a gazelor
arse

În cazul instalării unei clapete de refulare gaze arse este
necesară reglarea puterii minime pentru a evita problemele
de aprindere.

▶ Reglaţi puterea minimă cu ajutorul codului de diagnoză
D.085. (→ pagina 24)
Reglarea puterii minime a produsului

D.085
(reglare din

fabrică)

Reglarea D.085 la
clapeta de

refulare gaze arse

VU 486/5-5 (H-INT II) 8 kW 13 kW

VU 656/5-5 (H-INT II) 11 kW 16 kW

5.7 Instalaţia electrică

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

La clemele de racordare la reţea L şi N există
tensiune continuă şi cu întrerupătorul oprit:

▶ Decuplaţi alimentarea cu energie elec-
trică.

▶ Asiguraţi împotriva reconectării alimenta-
rea cu curent electric.

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

5.7.1 Deschiderea/închiderea pupitrului de
comandă

5.7.1.1 Deschiderea pupitrului de comandă

1. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 8)
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A

C

B x 2

x 2

2. Rabataţi în faţă pupitrul de comandă.
3. Desfaceţi cele 4 clipsuri din suporturile (A) şi (B) ale

pupitrului de comandă.
4. Rabataţi în sus capacul (C).

5.7.1.2 Închiderea pupitrului de comandă

1. Închideţi capacul prin apăsarea sa în jos, pe pupitrul de
comandă.

2. Asiguraţi-vă că toate clipsurile se fixează audibil în su-
porturi.

3. Rabataţi în sus pupitrul de comandă.

5.7.2 Realizarea cablajului

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

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

▶ Nu conectaţi bornele eBUS (+/‑) la tensiu-
nea reţelei.

▶ Conectaţi cablul de conectare la reţea
exclusiv la bornele marcate în acest sens!

230V

24V / eBus

1

1. Pozaţi cablurile de racordare ale componentelor racor-
date în canalul de cabluri din stânga pe partea inferi-
oară a produsului.

2. Utilizaţi descărcările de tracţiune (1).
3. Scurtaţi cablurile de conectare conform necesităţii.

30 mm max.

4. Pentru a evita scurtcircuitările la scoaterea accidentală
a unei liţe, scoateţi învelişul exterior al cablurilor flexibile
numai maxim 30 mm.

5. Asiguraţi-vă că nu se deteriorează izolaţia firelor interi-
oare pe durata decojirii învelişului exterior.

6. Izolaţi firele interne numai într-atât, încât să poată fi
realizate legături bune, stabile.

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

8. Înşurubaţi fişa la cablul de racordare.
9. Verificaţi dacă sunt fixaţi corespunzător toţi conductorii

pe clemele de racordare ale fişei. Amelioraţi, dacă este
cazul.

10. Introduceţi fişa conform diagramei de conexiuni din
anexă în locaşul prevăzut pe placa electronică.

5.7.3 Realizarea alimentării cu energie electrică

1. Respectaţi toate prescripţiile în vigoare.
– În conformitate cu reglementările în vigoare, cone-

xiunea trebuie realizată cu un întrerupător electric
cu o deschidere a contactului de minim 3 mm la fie-
care pol.

2. Asiguraţi-vă că este asigurat permanent accesul la le-
garea la reţea şi că nu este acoperit sau aşezat.

5.7.4 Conectarea regulatorului la sistemul
electronic

24V=
230V~ – +

24V=
RT BUSBurner

off

1. Deschideţi pupitrul de comandă. (→ pagina 16)
2. Realizaţi cablajul. (→ pagina 17)

3. Alternativă 1 ‒ Racordarea regulatorului contro-
lat de condiţii atmosferice eBUS sau termostatu-
lui de cameră eBUS::
▶ Racordaţi regulatorul la fişa BUS.
▶ Şuntaţi fişa 24V=RT, dacă aceasta nu s-a realizat

încă.

3. Alternativă 2 ‒ Racordarea termostatului de ca-
meră de joasă tensiune 24 V::
▶ Racordaţi regulatorul în locul punţii la fişa 24 V.
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3. Alternativă 3 ‒ Racordarea termostatului de ma-
xim pentru încălzirea în pardoseală::
▶ Racordaţi termostatul de maxim în locul punţii la fişa

Burner off.

4. Închideţi pupitrul de comandă.
5. Pentru a declanşa modul de funcţionare Confort al

pompei (funcţionează permanent) cu un controler
pentru mai multe circuite, setaţi codul de diagnoză
D.018 pentru modul de funcţionare al pompei de pe
Eco (pompa funcţionează intermitent) pe Confort.
(→ pagina 25)

5.7.5 Racordarea accesoriilor hidraulice

▶ Racordaţi accesoriile hidraulice conform schemei alese a
sistemului. (→ pagina 10)

5.7.6 Conectarea componentelor suplimentare

Cu releul suplimentar integrat se poate controla o compo-
nentă suplimentară.

Cu ajutorul modulului multifuncţional opţional puteţi controla
două componente suplimentare.

5.7.6.1 Utilizarea releului suplimentar

1. Conectaţi o componentă suplimentară prin fişa gri pe
placa electronică direct pe releul suplimentar integrat.

2. Realizaţi cablajul. (→ pagina 17)
3. Pentru a comanda componenta racordată, alegeţi

D.026. (→ pagina 24)

5.7.6.2 Utilizaţi VR 40 (modul multifuncţional 2 din 7)

1. Montaţi componentele corespunzător instrucţiunilor
aferente.

2. Pentru a comanda releul 1 pe modulul multifuncţional,
alegeţi D.027. (→ pagina 24)

3. Pentru a comanda releul 2 pe modulul multifuncţional,
selectaţi D.028. (→ pagina 24)

6 Utilizarea

6.1 Conceptul de comandă

Conceptul de comandă, cât şi posibilităţile de citire şi setare
a nivelului de utilizator sunt descrise în instrucţiunile de ex-
ploatare.

6.2 Apelarea nivelului pentru specialist

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

Setările necorespunzătoare în nivelul specia-
list pot provoca daune şi erori în funcţionare
ale instalaţiei de încălzire.

▶ Numai specialiştii recunoscuţi sunt autori-
zaţi să utilizeze nivelul pentru specialişti.

Indicaţie
Nivelul pentru specialişti este asigurat cu un cod
de acces contra accesului neautorizat.

1. Apăsaţi concomitent tastele şi („i”).
◁ Pe display apare meniul.

2. Derulaţi cu sau , până când apare punctul de
meniu Meniu specialist.

3. Confirmaţi cu (OK).
◁ Pe afişaj apare textul Introducere cod şi valoarea

00.
4. Setaţi cu sau valoarea 17 (cod de acces).
5. Confirmaţi cu (OK).
◁ Se afişează meniul pentru specialist cu o selecţie de

puncte de meniu.

6.3 Monitor în direct (codurile de statut)

Meniu → Monitor în direct

Codurile de statut de pe afişaj indică starea de funcţionare
actuală a produsului.

Coduri de statut – prezentare generală (→ pagina 41)

6.4 Apelarea configurării aparatului şi a meniului
Diagnoză

Pentru a verifica şi seta cei mai importanţi parametri ai insta-
laţiei, apelaţi punctul de meniu Configurare aparat.

Meniu → Meniu specialist → Configurare aparat

Pentru posibilităţile de setare pentru instalaţii mai complexe,
consultaţi Meniu Diagnoză.

Meniu → Meniu specialist → Meniu Diagnoză

Coduri de diagnoză – prezentare generală (→ pagina 38)

6.5 Utilizarea programelor de testare

Suplimentar faţă de asistentul de instalare puteţi apela şi
programele de testare pentru punerea în funcţiune, întreţine-
rea şi remedierea avariilor.

Meniu → Meniu specialist → Programe de teste

Pe lângă Meniu funcţional produsul cuprinde un Autotest
electronic, dar şi Progr. de verificare (→ pagina 21).

7 Punerea în funcţiune

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

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

▶ Asiguraţi o apă fierbinte de calitate sufi-
cientă.

▶ Înaintea umplerii sau completării instalaţiei, verificaţi cali-
tatea agentului termic.
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Verificarea calităţii agentului termic
▶ Scoateţi puţină apă din circuitul de încălzire.
▶ Verificaţi aspectul agentului termic.
▶ Dacă observaţi materiale sedimentate, atunci trebuie să

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

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

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

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

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

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

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

intea umplerii instalaţiei.

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

vaţi prescripţiile naţionale valabile şi normele tehnice.

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

Trebuie să preparaţi agentul termic,

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

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

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

Putere
de în-
călzire
totală

Duritatea apei la volumul specific al instalaţiei
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

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

> 50
până
≤ 200

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

> 200
până
≤ 600

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

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

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

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

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

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

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

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

Nu ne asumăm răspunderea privind compatibilitatea oricăror
aditivi în restul sistemului de încălzire şi pentru eficacitatea
acestora.

Aditivi pentru măsuri de curăţare (la final este nece-
sară spălarea)
– Adey MC3+
– Adey MC5
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

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

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

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

▶ Informaţi utilizatorul privind comportamentele necesare
pentru protecţia contra îngheţului.

7.2 Umplerea sifonului de condens

1

2

3

C

B

A

1. Deblocaţi partea interioară a sifonului (1) din partea su-
perioară (2), fără a demonta carcasa frontală a produ-
sului.

2. Îndepărtaţi plutitorul (3).
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3. Umpleţi partea inferioară a sifonului până la 10 mm sub
muchia superioară a conductei de scurgere a conden-
satului cu apă.

4. Reintroduceţi la loc plutitorul (3).

Indicaţie
Verificaţi dacă este prezent plutitorul în sifo-
nul de condens.

5. Prindeţi partea inferioară a sifonului (1) pe partea supe-
rioară a acestuia (2).

7.3 Umplerea instalaţiei de încălzire

1. Spălaţi temeinic instalaţia de încălzire înainte să o um-
pleţi.

2. Respectaţi variantele privind prepararea agentului ter-
mic. (→ pagina 18)
▽ Dacă nu puteţi asigura condiţiile pentru prepararea

agentului termic, atunci instalaţi un schimbător de
căldură în plăci extern, pentru a proteja produsul.

4

3

2

1

3. Deschideţi dopul (2) şi conectaţi apoi conform standar-
dului racordul robinetului de umplere şi golire cu o ali-
mentare cu agent termic.

4. Deschideţi alimentarea cu apă fierbinte.
5. Deschideţi toate robinetele radiator cu termostat.
6. Verificaţi, dacă este cazul, dacă sunt deschise ambele

robinete de întreţinere de pe aparat.
7. Deschideţi lent robinetul de umplere şi golire (1), astfel

încât să curgă apa în instalaţia de încălzire.
8. Deschideţi aerisitorul (3) şi aşteptaţi până când apa

curge fără bule de aer din aerisitor.
9. Aerisiţi toate radiatoarele, până când instalaţia de încăl-

zire este umplută complet cu apă.
10. Închideţi toate ventilele de aerisire.
11. Monitorizaţi cu ajutorul manometrului (4) creşterea pre-

siunii de alimentare în instalaţia de încălzire.

– Pentru optimizarea aerisirii, presiunea trebuie limi-
tată astfel încât să se afle în prima treime a zonei
de afişare gri a manometrului. După încheierea pro-
cesului de aerisire se poate regla presiunea hidra-
ulică cu ajutorul manometrului digital în funcţie de
reţeaua de distribuţie (înălţimea restantă de pom-
pare necesară, instalaţie cu mai multe etaje …).

12. Completaţi cu apă până la atingerea presiunii de um-
plere necesare.
Presiunea de umplere

Presiunea de um-
plere recomandată

Presiunea ma-
ximă de umplere

VU 486/5-5
(H-INT II)

0,15 … 0,25 MPa
(1,50 … 2,50 bar)

< 0,40 MPa
(< 4,00 bar)

VU 656/5-5
(H-INT II)

0,15 … 0,25 MPa
(1,50 … 2,50 bar)

< 0,40 MPa
(< 4,00 bar)

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

14. Verificaţi toate conexiunile şi întregul circuit pentru a
depista eventualele neetanşeităţi.

Valabilitate: VU 656/5-5 (H-INT II)

Precauţie!
Risc de deteriorare a produsului

▶ Protejaţi toate componentele electrice
ale produsului, înainte de a utiliza aeri-
sitorul.

▶ Verificaţi dacă aerisitorul rămâne etanş
după ce a fost utilizat.

▶ Utilizaţi aerisitorul de la schimbătorul de căldură numai
dacă există probleme cu umplerea.

7.4 Punerea în funcţiune a produsului

▶ Apăsaţi tasta de pornire/oprire des produsului.
◁ Pe display apare afişajul principal.

7.5 Derularea asistentului de instalare

Asistentul de instalare apare la fiecare pornire a produsului,
până când este o dată parcurs în mod reuşit. Pe parcursul
punerii în funcţiune a produsului, acesta oferă acces direct la
cele mai importante programe de verificare şi posibilităţi de
setare a configuraţiei.

▶ Confirmaţi startul asistentului de instalare.
◁ Atâta timp cât asistentul de instalare este activ, toate

cerinţele de încălzire sunt blocate.
▶ Pentru a ajunge la punctul următor, confirmaţi cu Urmă-

torul.
▽ Dacă nu confirmaţi pornirea asistentului de insta-

lare, acesta se închide la 10 secunde după pornire
şi apare din nou afişajul de bază.

7.5.1 Limba

▶ Setaţi limba dorită.
▶ Pentru confirmarea limbii setate şi pentru a evita o modi-

ficare accidentală a limbii, apăsaţi de două ori pe OK.

Dacă aţi setat din greşeală o limbă pe care nu o înţelegeţi,
atunci o schimbaţi în felul următor:



Punerea în funcţiune 7

0020261436_00 ecoTEC plus Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 21

▶ Apăsaţi concomitent tastele şi şi menţineţi-le apă-
sate.

▶ Apăsaţi suplimentar scurt tasta de depanare.
▶ Menţineţi apăsat şi , până când pe afişaj este pre-

zentată posibilitatea de setare a limbii.
▶ Selectaţi limba dorită.
▶ Confirmaţi de două ori modificarea cu OK.

7.5.2 Umplerea circuitului de încălzire

Această funcţie este afişată, însă nu este activă la acest tip
de produs.

7.5.3 Aerisirea instalaţiei de încălzire

Aerisirea (corespunde programului de verificare P.00) este
activată automat de asistentul de instalare şi rămâne afişată
pe afişaj atâta timp cât este activă aerisirea. Fără asistent de
instalare, aerisirea se realizează de asemenea automat.

Programul trebuie executat obligatoriu o dată, deoarece, în
caz contrar, produsul nu porneşte.

▶ Dacă radiatoarele sunt echipate în încăpere cu ventile
termostat, asiguraţi-vă că toate ventilele termostat sunt
deschise pentru aerisirea eficientă a circuitului.

▶ Pentru ca aerisirea să se desfăşoare conform prescripţii-
lor, presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire nu are
voie să scadă sub presiunea de umplere minimă.
– Presiunea de umplere minimă a instalaţiei de încăl-

zire: 0,08 MPa (0,80 bar)

Indicaţie
Programul de verificare P.00 durează 6,5 mi-
nute per circuit.
După încheierea procesului de umplere, pre-
siunea de umplere a instalaţiei de încălzire
trebuie să se situeze cu cel puţin 0,02 MPa
(0,2 bari) peste contrapresiunea vasului de ex-
pansiune (ADG) (Pinstalaţie ≥ PADG + 0,02 MPa
(0,2 bari)).

Dacă la finalul programului de aerisire debitul obţinut este
insuficient, atunci apare codul de eroare F75 în combinaţie
cu codul de diagnoză D.149 = 8. Programul de aerisire este
considerat ca fiind nereuşit şi va fi repetat.

▶ Asiguraţi-vă că toate robinetele instalaţiei hidraulice sunt
deschise.

▶ Asiguraţi-vă că ventilele termostat ale radiatoarelor sunt
deschise.

▶ Apăsaţi tasta de resetare a produsului, pentru a porni din
nou un program de aerisire automat.

▶ Verificaţi etanşeitatea tuturor racordurilor.

7.5.4 Reglarea temperaturii nominale de încălzire

Cu acest reglaj se poate adapta temperatura nominală a
încălzirii dorită.

7.5.5 Reglarea temperaturii nominale a apei calde

Acest reglaj este posibil numai dacă este instalat în sistem
un boiler pentru apă caldă menajeră (opţional). Astfel se
poate adapta temperatura nominală a apei calde dorită (prin
încălzirea suplimentară a boilerului).

7.5.6 Setarea puterii de încălzire maxime

Puterea de încălzire maximă a produsului poate fi adaptată
necesarului termic al instalaţiei. Utilizaţi codul de diagnoză
D.000, pentru setarea unei valori, care corespunde puterii
aparatului în kW.

7.5.7 Releul suplimentar şi modulul multifuncţional

Suplimentar la componentele racordate la instalaţie puteţi să
setaţi în aceste punct de meniu. Puteţi modifica reglajul prin
codurile de diagnoză D.026, D.027 şi D.028.

7.5.8 Telefonul instalatorilor

Puteţi să vă introduceţi numărul de telefon în meniul produ-
sului. Utilizatorul poate afişa numărul de apel. Numărul de
apel poate avea până la 16 cifre şi nu poate să conţină spa-
ţii.

7.5.9 Închiderea asistentului de instalare

Dacă aţi parcurs cu succes şi aţi confirmat asistentul de in-
stalare, atunci acesta nu mai porneşte automat la conectare.

7.5.10 Repornirea asistentului de instalare

Puteţi reporni oricând asistentul de instalare prin apelarea sa
în meniu.

Meniu → Meniu specialist → Start instal. asistent

7.6 Evitarea unei lipse de presiuni a apei

Produsul este echipat cu un senzor pentru presiunea apei
pentru a evita avariile la instalaţia de încălzire printr-o pre-
siune de umplere prea mică. La scăderea sub 0,1 MPa (1,0
bar) a presiunii de umplere, produsul semnalează lipsa de
presiune prin aprinderea intermitentă a valorii de presiune
pe afişaj. Produsul se opreşte dacă presiunea de umplere
scade sub o valoare de 0,05 MPa (0,5 bar). Display-ul afi-
şează F.22.

▶ Completaţi cu apă fierbinte pentru a repune produsul în
funcţiune.

Valoarea pe afişaj se aprinde intermitent, până când se
atinge o presiune de 0,11 MPa (1,1 bari) sau mai mare.

▶ Dacă observaţi o pierdere frecventă a presiunii, atunci
determinaţi şi îndepărtaţi cauza.

După un proces de umplere funcţia de aerisire este activă
automat.

7.7 Utilizarea programelor de verificare

Meniu → Meniu specialist → Programe de teste → Progr. de
verificare

Puteţi declanşa diversele funcţii speciale ale produsului prin
utilizarea diferitelor programe de verificare.
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Afişaj Semnificaţie

P.00 Programul de verificare Aerisire:
Pompa internă este pornită ciclic.
Circuitul de încălzire şi circuitul de apă caldă sunt
aerisite prin separatorul de aer.
1 x : Pornirea aerisirii circuitului de încălzire
2 x ( → ): Pornirea aerisirii circuitului de apă
caldă
3 x ( → ): Repornirea aerisirii circuitului de
încălzire
1 x (Anulează): Finalizarea programului de aeri-
sire
Indicaţie
Programul de aerisire rulează 6,5 min. pentru fiecare
circuit şi se finalizează apoi.

P.01 Programul de verificare pentru sarcina maximă:
După aprinderea cu succes, produsul funcţionează
cu sarcină de încălzire maximă, dacă debitul din
circuitul de încălzire permite acest lucru. În caz
contrar, puterea scade pentru a se adapta la debit.

P.02 Programul de verificare pentru sarcina minimă:
După aprinderea cu succes, produsul funcţionează
cu sarcină de încălzire minimă, dacă debitul din
circuitul de încălzire permite acest lucru. În caz
contrar, produsul nu se aprinde şi rămâne în modul
Aşteptare (cod statut S.85).

Indicaţie
Dacă produsul se află în starea de avarie, atunci
nu puteţi să porniţi programele de verificare. Pu-
teţi recunoaşte o stare de avarie prin simbolul de
avarie stânga jos de pe display. Mai întâi trebuie
să remediaţi eroarea.

Pentru terminarea programelor de verificare, puteţi selecta
oricând, cu excepţia primei puneri în funcţiune, (Anulează).
Ciclul de aerisire trebuie efectuat o dată complet pentru ca
arzătorul să poată realiza aprinderea.

7.8 Controlul şi reglarea gazului

7.8.1 Verificarea reglajului din fabricaţie

Precauţie!
Disfuncţionalităţi sau scurtarea duratei de
viaţă a produsului prin tipul de gaz reglat
greşit!

Dacă varianta produsului nu corespunde cu
tipul de gaz existent la faţa locului, se pot pro-
duce disfuncţionalităţi sau uzura prematură a
anumitor componente.

▶ Înaintea punerii în funcţiune a produsului,
verificaţi indicaţiile privind tipul de gaz de
pe plăcuţa de timbru şi comparaţi tipul de
gaz de pe plăcuţa de timbru cu tipul de
gaz disponibil la locaţia instalaţiei.

Arderea produsului a fost verificată în fabrică şi presetată
pentru funcţionarea cu tipul de gaz indicat pe plăcuţa de
timbru. În anumite zone de alimentare poate fi necesară o
adaptare la faţa locului.

Condiţii: Varianta produsului nu corespunde tipului de gaz local

▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.
▶ Realizaţi o comutare a gazului corespunzător instalaţiei

dumneavoastră.

Condiţii: Varianta produsului corespunde tipului de gaz local

▶ Procedaţi conform următoarei descrieri.

7.8.2 Verificarea presiunii de admisie a gazului

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale şi de
erori în funcţionare prin presiunea greşită de
admisie a gazului!

Dacă presiunea de admisie a gazului se află
în afara intervalului admis, atunci se pot pro-
duce avarii în timpul funcţionării şi deteriorări
ale produsului.

▶ Nu realizaţi setări la produs.
▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.

A

B

D

C

1. Închideţi robinetul de gaz.

2. Alternativă 1 ‒ Măsurarea presiunii gazului la
armătura de gaz::
▶ Desfaceţi şurubul niplului de măsurare (A) de la

armătura de gaz.
▶ Racordaţi un manometru digital sau un manometru

cu tub în U (B).
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2. Alternativă 2 ‒ Măsurarea presiunii gazului la
racordul de gaz::
▶ Desfaceţi şurubul niplului de măsurare (C) la racor-

dul de gaz.
▶ Racordaţi un manometru digital sau un manometru

cu tub în U (D).

3. Deschideţi robinetul de gaz.
4. Deschideţi ventilele circuitului hidraulic.
5. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare

P.01.
6. Măsuraţi presiunea de admisie a gazului faţă de presiu-

nea atmosferică.
Diferenţa presiunea racordului de gaz/presiunea
de admisie a gazului la G20

Presiunea de ad-
misie admisibilă a
gazului măsurată în
punctul (D)

Presiunea de ad-
misie admisibilă a
gazului măsurată în
punctul (B)

VU 486/5-5
(H-INT II)

1,70 … 2,50 kPa
(17,00
… 25,00 mbar)

1,60 … 2,40 kPa
(16,00
… 24,00 mbar)

VU 656/5-5
(H-INT II)

1,70 … 2,50 kPa
(17,00
… 25,00 mbar)

1,55 … 2,35 kPa
(15,50
… 23,50 mbar)

Diferenţa presiunea racordului de gaz/presiunea
de admisie a gazului la G31

Presiunea de ad-
misie admisibilă a
gazului măsurată în
punctul (D)

Presiunea de ad-
misie admisibilă a
gazului măsurată în
punctul (B)

VU 486/5-5
(H-INT II)

2,50 … 3,50 kPa
(25,00
… 35,00 mbar)

2,45 … 3,45 kPa
(24,50
… 34,50 mbar)

VU 656/5-5
(H-INT II)

2,50 … 3,50 kPa
(25,00
… 35,00 mbar)

2,42 … 3,42 kPa
(24,20
… 34,20 mbar)

7. Opriţi produsul.
8. Închideţi robinetul de gaz.
9. Detaşaţi manometrul.
10. Strângeţi şurubul niplului de măsurare (A), respectiv

(C).
11. Deschideţi robinetul de gaz.
12. Verificaţi niplul de măsurare pentru etanşeitatea la gaz.

Condiţii: Presiunea de admisie a gazului nu se află în domeniul admis

▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea, atunci informaţi socie-
tatea furnizoare de gaz.

▶ Închideţi robinetul de gaz.

7.8.3 Verificarea conţinutului CO₂ şi reglarea dacă
este necesar (setarea conţinutului de aer)

1. Asiguraţi-vă că ventilele circuitului de încălzire sunt
deschise.

2. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare
P.01.

3. Aşteptaţi minim 5 minute până când produsul a atins
temperatura de regim.

1

4. Măsuraţi conţinutul de CO₂ la ştuţul de măsurare a ga-
zelor de ardere (1).

5. Comparaţi valoarea măsurată cu valoarea corespunză-
toare din tabel.
Valori reglate, gaz natural G20 (→ pagina 51)
Valori reglate, gaz lichefiat G31 (→ pagina 51)

6. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 8)

Valabilitate: VU 486/5-5 (H-INT II)

Condiţii: Este necesar reglajul conţinutului de CO₂

1

▶ Reglaţi conţinutul de CO₂ (valoare cu învelitoarea
frontală detaşată), prin rotirea şurubului (1).

▶ Reglaţi numai în etape de 1/8 răsuciri şi aşteptaţi cca.
1 minut după fiecare răsucire până la stabilizarea
valorii.

Indicaţie
Rotirea spre stânga: conţinut redus de CO₂
Rotirea spre dreapta: conţinut crescut de
CO₂
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Valabilitate: VU 656/5-5 (H-INT II)

Condiţii: Este necesar reglajul conţinutului de CO₂

1

▶ Reglaţi conţinutul de CO₂ (valoare cu învelitoarea
frontală detaşată), prin rotirea şurubului (1).

▶ Reglaţi numai în etape de 1/8 răsuciri şi aşteptaţi cca.
1 minut după fiecare răsucire până la stabilizarea
valorii.

Indicaţie
Conţinut crescut de CO₂ prin rotirea spre
stânga
Conţinut redus de CO₂ prin rotirea spre
dreapta

7. Închideţi programul de verificare după finalizarea regla-
jului.

8. Dacă nu este posibilă o setare în domeniul de reglare
prestabilit, atunci nu puneţi produsul în funcţiune.
– Informaţi serviciul de asistenţă tehnică.

9. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 9)

7.8.4 Procedeul pentru comutarea gazului

Indicaţie
Aveţi nevoie de un set de inversare separat.

Conversia este descrisă în instrucţiunile alăturate
setului de conversie.

▶ Urmaţi indicaţiile aflate în instrucţiunile setului de inver-
sare, pentru a efectua comutarea produsului pe gaz.

7.9 Verificarea etanşeităţii

▶ Verificaţi etanşeitatea conductei de gaz, circuitul de încăl-
zire şi circuitul apei calde.

▶ Verificaţi tubulatura de admisie/evacuare gaze pentru
instalare ireproşabilă.

Condiţii: Funcţionarea camerei etanşe

▶ Verificaţi camera de vid să fie perfect închisă.

7.9.1 Verificarea regimului de încălzire

1. Asiguraţi-vă că există o cerinţă de încălzire la produs.
2. Apelaţi Monitor în direct.

Coduri de statut – prezentare generală (→ pagina 41)
◁ Dacă produsul funcţionează corect, atunci pe

display apare S.04.

7.9.2 Verificarea preparării apei calde

Condiţii: Boiler racordat

Pericol!
Pericol de moarte cauzat de Legionella!
Legionella se dezvoltă la temperaturi sub
60 °C.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că exploatatorul

cunoaşte toate măsurile de protecţie an-
tilegionella pentru a îndeplini indicaţiile
valabile privind profilaxia Legionella.

▶ Asiguraţi-vă că termostatul boilerului solicită căldură.
1. Apelaţi Monitor în direct.

Coduri de statut – prezentare generală (→ pagina 41)
◁ Dacă încărcarea boilerului s-a realizat corect, atunci

apare pe afişaj S.24.
2. Dacă aţi racordat la instalaţie un regulator la care puteţi

regla temperatura apei calde, atunci reglaţi la aparatul
de încălzire temperatura apei calde pe temperatura
maximă posibilă.

3. Setaţi temperatura nominală pentru boilerul de apă
caldă menajeră racordat la regulator.
◁ Aparatul de încălzire preia temperatura nominală

reglată la regulator.

8 Adaptare la instalaţia de încălzire

Pentru a adapta cei mai importanţi parametri ai instalaţiei,
utilizaţi punctul de meniu Configurare aparat.

Meniu → Meniu specialist → Configurare aparat

Puteţi porni asistentul de instalare şi manual.

Meniu → Meniu specialist → Start instal. asistent

8.1 Activarea codurilor de diagnoză

Posibilităţi de reglare pentru instalaţii mai complexe sunt
disponibile în cadrul secţiunii Coduri de diagnoză.

Meniu → Meniu specialist → Meniu Diagnoză

Cu ajutorul parametrilor marcaţi ca reglabili în vederea de
ansamblu a codurilor de diagnoză, puteţi adapta produsul la
instalaţia de încălzire şi la necesităţile clientului.

▶ Pentru modificarea codului de diagnoză, apăsaţi pe
sau .

▶ Pentru selectarea parametrului pentru o modificare, apă-
saţi pe (Alege).

▶ Pentru modificarea reglajului actual, apăsaţi pe sau
.

▶ Confirmaţi cu (OK).
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8.2 Adaptarea reglajelor pentru încălzire

8.2.1 Setarea puterii de încălzire maxime

Puterea de încălzire maximă a produsului este reglată din
fabrică pe auto. Dacă doriţi să setaţi puterea de încălzire
maximă la o valoare fixă, atunci puteţi să definiţi prin codul
de diagnoză D.000 o valoare care corespunde cu puterea
produsului în kW.

8.2.2 Setarea duratei de blocare a arzătorului

Pentru a evita o pornire şi oprire frecventă a arzătorului, iar
astfel pierderi de energie, după fiecare oprire a arzătorului
pentru o anumită durată se activează un blocaj electronic
de repornire. Puteţi adapta durata de blocare a arzătorului
la condiţiile instalaţiei de încălzire. Durata de blocare a ar-
zătorului este activă numai pentru regimul de încălzire. Nu
influenţă pornirea regimului de apă caldă pe durata timpului
de blocare a arzătorului. Prin codul de diagnoză D.002 puteţi
seta timpul maxim de blocare a arzătorului (reglarea din fa-
brică: 20 min). Duratele eficiente de blocare a arzătorului în
funcţie de temperatura nominală pe tur şi de durata maximă
setabilă de blocare a arzătorului vă rugăm să le preluaţi din
tabelul următor:

TVor (nominal)
℃

Timp maxim setat de blocare a arzătorului
min

1 5 10 15 20 25 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVor (nominal)
℃

Timp maxim setat de blocare a arzătorului
min

35 40 45 50 55 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicaţie
Timpul de blocare rămas al arzătorului după o
oprire regulamentară în regimul de încălzire poate
fi apelat prin codul de diagnoză D.067.

8.2.3 Resetarea duratei de blocare a arzătorului

Posibilitatea 1
Meniu → Reset timp bloc arz

Pe display apare durata actuală de blocare a arzătorului.

▶ Confirmaţi resetarea timpului de blocare a arzătorului cu
(Alege).

Posibilitatea 2
▶ Apăsaţi tasta de depanare.

8.2.4 Setarea duratei de post-funcţionare a
pompelor şi a modului de funcţionare a
pompelor

La D.001 puteţi să setaţi timpul de post circulaţie (reglarea
din fabrică: 5 min).

Prin codul de diagnoză D.018 puteţi să setaţi modul de func-
ţionare a pompei Confort sau Eco.

În modul de funcţionare Confort se conectează pompa in-
ternă, dacă temperatura pe turul de încălzire nu se află pe
Încălzire oprită (→ Instrucţiuni de utilizare) şi cerinţa termică
este deblocată printr-un regulator extern.

Modul de funcţionare Eco (reglarea din fabrică) este util pen-
tru evacuarea căldurii reziduale după o preparare a apei
calde, dacă necesarul termic este foarte redus şi dacă există
diferenţe mari de temperatură între valoarea nominală a pre-
parării apei calde şi valoarea nominală a regimului de încă-
lzire. În felul acesta evitaţi alimentarea deficitară a spaţiilor
locative. Dacă există cerere de căldură, pompa este pornită
timp 5 minute la fiecare 25 de minute după expirarea duratei
de post-funcţionare.

8.2.5 Reglarea pompei de încălzire

8.2.5.1 Setarea modului de funcţionare al pompelor

Produsul este echipat cu o pompă de înaltă eficienţă reglată
în trepte. În modul de funcţionare automat (D.014 = 0) viteza
pompei se reglează astfel încât să fie asigurată o presiune
constantă. Valorile nominale pentru presiunea disponibilă în
mbari pot fi apelate prin codurile de diagnoză:

– D.122 pentru circuitul de încălzire
– D.148 pentru circuitul de apă caldă

Dacă este necesar, puteţi regla manual modul de funcţionare
a pompei în cinci trepte selectabile raportat la performanţa
maximă posibilă. În felul acesta opriţi reglarea turaţiei.

▶ Pentru comutarea puterii pompei, modificaţi D.014 la
valoarea dorită.

Indicaţie
Dacă în instalaţia de încălzire este instalată
o butelie de echilibrare hidraulică, atunci se
recomandă deconectarea dispozitivului de
reglare a turaţiei şi reglarea puterii pompei la o
valoare fixă.
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8.2.5.2 Asistenţă la adaptarea unei instalaţii de
încălzire sau la verificarea debitului

Prin intermediul codului de diagnoză D.029 se poate afişa
debitul în timp real (în l/min).

Prin reglarea modului automat al pompei (D.014 = 0) şi sta-
bilirea unei valori nominale pentru presiunea disponibilă (de
exemplu, D.122 = 200 mbari) este posibilă ajustarea supa-
pelor de egalizare ale diverselor radiatoare.

▶ Pentru a asigura funcţionarea pompei, reglaţi o cerinţă de
încălzire permanentă (cu regulatorul sau cu termostatul
de cameră).

▶ Izolaţi succesiv fiecare radiator sau fiecare grup de radia-
toare.

▶ Ajustaţi supapa de egalizare a circuitului, prin afişarea
debitului prin intermediul codului de diagnoză D.029,
pentru a obţine debitul recomandat pentru caracteristicile
radiatorului sau grupului de radiatoare.

8.2.5.3 Caracteristica pompei şi domeniul de lucru al
produsului

Valabilitate: VU 486/5-5 (H-INT II)
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Valabilitate: VU 656/5-5 (H-INT II)
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Pentru a asigura o funcţionare impecabilă a produsului, se
monitorizează permanent debitul pentru determinarea dome-
niului de lucru.

8.2.6 Setarea temperaturii maxime pe tur

Prin codul de diagnoză D.071 puteţi seta temperatura ma-
ximă pe tur dorită pentru regimul de încălzire (reglarea din
fabrică: 75 °C).

8.2.7 Setarea reglajului pentru temperatura pe tur

La racordarea produsului la un sistem de încălzire în pardo-
seală este posibilă comutarea reglajului temperaturii de pe
reglarea temperaturii pe tur (reglarea din fabrică) pe reglarea
temperaturii pe retur prin codul de diagnoză D.017.

8.3 Setarea intervalului de întreţinere

Dacă setaţi intervalul de întreţinere, după un număr reglabil
de ore de funcţionare a arzătorului apare pe afişaj mesajul
că produsul trebuie întreţinut, împreună cu simbolul de între-
ţinere .

▶ Setaţi orele de funcţionare până la următoarea întreţinere
cu ajutorul codului de diagnoză D.084.

Puteţi seta orele de funcţionare în paşi de câte zece în inter-
valul 0 până la 3010 h.

Dacă nu setaţi nicio valoare numerică, ci simbolul „–”, funcţia
Mesaje întreţinere nu este activă.

Indicaţie
După expirarea orelor de funcţionare setate tre-
buie să setaţi din nou intervalul de întreţinere.
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9 Predarea către utilizator

1. După finalizarea instalării, lipiţi abţibildul alăturat în
limba utilizatorului pe partea frontală a produsului.

2. Explicaţi utilizatorului poziţia şi funcţionarea dispozitive-
lor de siguranţă.

3. Instruiţi utilizatorul privind manevrarea aparatului. Răs-
pundeţi la toate întrebările acestuia. Puneţi accentul pe
instrucţiunile de siguranţă pe care utilizatorul trebuie să
le respecte.

4. Informaţi utilizatorul privind necesitatea întreţinerii apa-
ratului conform intervalelor indicate.

5. Predaţi utilizatorului toate instrucţiunile şi documentele
aparatului.

6. Instruiţi operatorul privind măsurile luate pentru alimen-
tarea cu aer de ardere şi sistemul de evacuare gaze
arse. Indicaţi acestuia în special faptul că nu are voie să
realizeze nicio modificare.

10 Remedierea avariilor

În anexă găsiţi o vedere de ansamblu asupra codurilor de
eroare.

Vedere de ansamblu asupra mesajelor de eroare
(→ pagina 42)

10.1 Contactarea partenerului service

Dacă vă adresaţi partenerului dumneavoastră de service,
precizaţi, dacă este posibil,

– codul de eroare afişat (F.xx),
– starea afişată a produsului (S.xx).

10.2 Apelarea mesajelor de service

Dacă apare simbolul de întreţinere pe afişaj, atunci există
un mesaj de service care trebuie avut în vedere.

Simbolul de întreţinere apare de ex. dacă aţi setat un interval
de întreţinere care a expirat. Produsul nu se află în modul de
eroare.

▶ Pentru a obţine informaţii suplimentare privind mesajul de
service, apelaţi Monitor în direct. (→ pagina 18)

10.3 Citirea codurilor de eroare

Dacă apare o eroare în aparat sau în sistem, atunci afişajul
prezintă un cod F.xx.

Vedere de ansamblu asupra mesajelor de eroare
(→ pagina 42)

Codurile de eroare au prioritate faţă de restul afişajelor.

Dacă apar concomitent mai multe erori, atunci afişajul pre-
zintă alternativ codurile de eroare aferente pentru câte 2 se-
cunde.

▶ Remediaţi eroarea.
▶ Pentru a repune produsul în funcţiune apăsaţi tasta de

resetare (→ Instrucţiuni de utilizare).
▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea şi dacă aceasta apare şi

după mai multe încercări de resetare, atunci adresaţi-vă
serviciului de asistenţă tehnică.

10.4 Interogarea memoriei de avarii

Meniu → Meniu specialist → Lista de avarii

Produsul dispune de o memorie de avarii. Acolo puteţi inte-
roga în ordine cronologică ultimele zece erori apărute.

Pe display apare:

– Numărul de erori apărute
– eroarea actuală cu numărul erorii F.xx
– un text simplu care explică eroarea

▶ Pentru afişarea ultimelor zece erori apărute, folosiţi tasta
sau .

Vedere de ansamblu asupra mesajelor de eroare
(→ pagina 42)

10.5 Resetarea memoriei de erori

▶ Pentru a şterge memoria erorilor, apăsaţi de două ori pe
(Şterge, OK).

10.6 Efectuarea diagnozei

▶ La diagnoza erorii puteţi modifica cu ajutorul codurilor de
diagnoză parametrii individuali sau puteţi afişa informaţii
suplimentare. (→ pagina 24)

10.7 Utilizarea programelor de verificare

▶ Pentru remedierea avariilor puteţi utiliza şi programele de
verificare. (→ pagina 21)

10.8 Resetarea parametrilor la setările din fabrică

▶ Pentru resetarea concomitentă a tuturor parametrilor pe
setările din fabrică, setaţi codul de diagnoză D.096 la 1.

10.9 Înlocuirea componentelor defecte

1. Înainte de fiecare reparaţie, executaţi lucrările pregăti-
toare. (→ pagina 28)

2. După fiecare reparaţie, executaţi lucrările finale.
(→ pagina 32)

10.9.1 Procurarea pieselor de schimb

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

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

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

1. Scoateţi produsul din funcţiune.
2. Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică.

– Luaţi toate măsurile preventive necesare pentru a
preveni reconectarea.

3. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 8)
4. Închideţi robinetul de gaz.
5. Închideţi robinetele de întreţinere în turul şi returul de

încălzire.
6. Închideţi robinetul de întreţinere în conducta de apă

rece.
7. Goliţi produsul pentru a înlocui componentele hidra-

ulice. (→ pagina 36)
8. Asiguraţi-vă că nu picură apă pe componentele par-

curse de curent (de exemplu, pupitrul de comandă).
9. Folosiţi numai garnituri noi.

10.9.3 Înlocuirea arzătorului

1. Demontaţi modulul termocompact. (→ pagina 33)

1

2

2. Slăbiţi cele patru şuruburi (1) de pe arzător.
3. Detaşaţi arzătorul.
4. Montaţi noul arzător cu o garnitură nouă.
5. Înlocuiţi garnitura flanşei de arzător (2).
6. Montaţi modulul termocompact. (→ pagina 34)

10.9.4 Înlocuirea armăturii de gaz, Venturi sau
suflantei

Indicaţie
Orice plombare distrusă trebuie refăcută.

4

3

2

1

1. Desprindeţi tubul de silicon al sistemului de verificare
pentru debitul de aer (1).

2. Desfaceţi şurubul de fixare (2) şi detaşaţi conducta de
admisie a aerului (3) de pe ştuţul de aspirare.

3. Deşurubaţi piuliţa olandeză (4) de la armătura de gaz.

2

3

5

4 1

6

7

4. Desprindeţi fişele (1), (2), (3), (4) şi (5).
5. Desfaceţi cele trei şuruburi (7) dintre tubul de amestec

şi flanşa suflantei.
6. Înlocuiţi garnitura (6).



Remedierea avariilor 10

0020261436_00 ecoTEC plus Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 29

3

1

2

4

7. Extrageţi întreaga unitate din suflantă, Venturi şi armă-
tura de gaz.

8. Desfaceţi piuliţa (1) de la armătura de gaz.
9. Scoateţi clema (2).
10. Desfaceţi şuruburile de fixare (4) de la suportul armătu-

rii de gaz.
11. Extrageţi armătura de gaz (3) din suport.
12. Înlocuiţi armătura de gaz dacă este defectă.

1

2

4

3

13. Demontaţi suportul (2) al armăturii de gaz. Slăbiţi pen-
tru aceasta cele trei şuruburi (1).

14. Desfaceţi şuruburile de fixare (3) de la Venturi.
15. Îndepărtaţi Venturi (4).
16. Înlocuiţi Venturi dacă este defect.
17. Înlocuiţi suflanta dacă este defectă.

2

1

4

3

5

18. Remontaţi componentele în ordinea inversă. Folosiţi
obligatoriu garnituri noi în locul (4) şi (5). Respectaţi
ordinea de strângere a celor trei şuruburi, care leagă
suflanta de tubul de amestec, prin urmarea numerotării
(1), (2) şi (3).

19. Înşurubaţi tubul de gaz pe armătura de gaz. Folosiţi
garnituri noi pentru aceasta.

20. Strângeţi armătura de gaz la strângerea piuliţelor olan-
deze.

21. După încheierea montajului componentei noi, executaţi
paşii următori.
Condiţii: Armătura de gaz

– Efectuaţi un control al etanşeităţii, verificaţi conţi-
nutul de CO2 şi reglaţi-l după este necesar.

Condiţii: Venturi

– Verificaţi conţinutul de CO2 şi reglaţi-l dacă este
necesar.

Condiţii: Ventilator

– Verificaţi conţinutul de CO2 şi reglaţi-l dacă este
necesar.

10.9.5 Înlocuirea schimbătorului de căldură

1. Demontaţi adaptorul sistemului de evacuare gaze arse.
2. Demontaţi modulul termocompact. (→ pagina 33)
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1

2

34

5

6

3. Îndepărtaţi clemele (1).

4. Desfaceţi ţeava de tur (2) şi de retur (3).
5. Detaşaţi furtunul de scurgere a condensului (4) de pe

schimbătorul de căldură.
6. Detaşaţi furtunul de scurgere a apei de ploaie (6) de pe

schimbătorul de căldură.
7. Desprindeţi fişa (5).

1

3

2

4

8. Îndepărtaţi şuruburile (1) şi (3).
9. Îndepărtaţi suporturile schimbătorului de căldură (2) şi

(4).
10. Trageţi schimbătorul de căldură în jos şi spre dreapta şi

scoateţi-l afară din aparat.
11. Montaţi noul schimbător de căldură, în ordine inversă.

Precauţie!
Pericol de intoxicare cauzat de scurgerea
gazelor arse!

Grăsimile pe bază de ulei mineral pot deteri-
ora garniturile.

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

12. Înlocuiţi garniturile.
13. Introduceţi ţeava de tur şi de retur până la opritor în

schimbătorul de căldură.
14. Asiguraţi-vă că clemele de la racordul de tur şi de retur

sunt ataşate corect.
15. Montaţi modulul termocompact. (→ pagina 34)
16. Umpleţi şi aerisiţi aparatul şi, dacă este necesar, insta-

laţia de încălzire.

10.9.6 Înlocuirea senzorului de presiune

1

2

1. Desprindeţi fişa senzorului de presiune.
2. Îndepărtaţi clipsul de fixare (1).
3. Îndepărtaţi senzorul de presiune defect (2).
4. Înlocuiţi senzorul de presiune.
5. Umpleţi şi aerisiţi aparatul şi, dacă este necesar, insta-

laţia de încălzire.

10.9.7 Înlocuirea senzorului de temperatură pe turul
şi returul încălzirii

Valabilitate: VU 486/5-5 (H-INT II)

3

1

2

4

▶ Deblocaţi senzorul de temperatură pe turul (4), res-
pectiv returul încălzirii (3).
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Valabilitate: VU 656/5-5 (H-INT II)

3

1

2

4

▶ Deblocaţi senzorul de temperatură pe turul (4), res-
pectiv returul încălzirii (3).

1. Desprindeţi fişa de pe turul (1), respectiv returul încălzi-
rii (2).

2. Montaţi noul senzor de temperatură.
3. La remontare aveţi în vedere culoarea conductorilor.

– Conductor albastru: returul încălzirii
– Conductor roşu: turul încălzirii

10.9.8 Înlocuirea pompei

3

1

2

4

1. Desprindeţi fişa (5) a pompei.
2. Îndepărtaţi clema (1) de pe tubul (2).
3. Desfaceţi racordul (3) sub pompă.
4. Îndepărtaţi pompa defectă (4).
5. Desfaceţi racordul (5) de la pompă.
6. Înlocuiţi garniturile.
7. Montaţi pompa nouă. Procedaţi în ordine inversă.

10.9.9 Înlocuirea plăcii electronice principale şi/ sau
plăcii electronice de la interfaţa utilizatorului

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

Utilizarea unei plăci electronice greşite poate
provoca deteriorări la sistemul electronic.

▶ Înaintea înlocuirii verificaţi dacă este dis-
ponibilă placa electronică corectă.

▶ La înlocuire nu utilizaţi în niciun caz o altă
placă electronică.

Dacă înlocuiţi o singură componentă, atunci parametrii setaţi
sunt preluaţi automat. La pornirea produsului, componenta
nouă preia parametrii setaţi anterior de pe componenta care
nu a fost înlocuită.

10.9.9.1 Se înlocuieşte placa electronică principală

x 2A

B

1. Deschideţi pupitrul de comandă. (→ pagina 16)
2. Desfaceţi cele 2 clipsuri (A) de la pupitrul de comandă.
3. Detaşaţi capacul (B) de la pupitrul de comandă.

x 3A

B

4. Îndepărtaţi placa electronică corespunzător instrucţiuni-
lor de instalare care sunt ataşate piesei de schimb.

5. Scoateţi toate fişele de pe placa electronică.
6. Distanţaţi eclisele de fixare (A), pentru a putea desface

placa electronică.
7. Îndepărtaţi placa electronică (B).
8. Montaţi placa electronică nouă.
9. Cuplaţi fişele la placa electronică nouă.
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10.9.9.2 Înlocuirea plăcii electronice pentru interfaţa
utilizatorului

x 4AB

1. Demontaţi placa electronică principală.
2. Desprindeţi toate fişele de pe placa electronică a inter-

feţei utilizatorului.
3. Distanţaţi eclisele de fixare (A), pentru a putea desface

placa electronică a interfeţei utilizatorului.
4. Îndepărtaţi placa electronică a interfeţei utilizatorului

(B).
5. Montaţi placa electronică nouă a interfeţei utilizatorului.
6. Cuplaţi fişele la placa electronică nouă a interfeţei utili-

zatorului.
7. Montaţi din nou placa electronică principală.

10.9.9.3 Înlocuirea concomitentă a plăcii electronice
principale şi plăcii electronice de la interfaţa
utilizatorului

1. Dacă înlocuiţi simultan ambele componente, atunci
produsul comută după pornire direct în meniul de setare
a limbii. Din fabrică este setat pe Engleză.

2. Selectaţi limba dorită.
3. Confirmaţi setarea cu (OK).
4. Setaţi codul produsului D.093 care se află pe plăcuţa

de timbru.
5. Confirmaţi-vă setarea.
◁ Sistemul electronic este setat acum pe tipul de pro-

dus (model), iar parametrii tuturor codurilor de dia-
gnoză corespund setărilor din fabrică.

◁ Display-ul porneşte singur cu asistentul de instalare.
6. Realizaţi setările specifice instalaţiei.

10.9.10 Încheierea reparaţiei

1. Deschideţi robinetul de întreţinere în ţeava de apă rece.
2. Deschideţi toate robinetele de întreţinere şi robinetul de

blocare a gazului.
3. Verificaţi etanşeitatea conductei de gaz şi a circuitelor

hidraulice.
4. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 9)
5. Porniţi produsul. (→ pagina 20)
6. Verificaţi funcţionarea produsului.
7. Verificaţi etanşeitatea produsului. (→ pagina 24)

11 Inspecţia şi întreţinerea

▶ Respectaţi intervalele minime pentru inspecţie şi întreţi-
nere (→ tabelul din anexă).

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

11.1 Utilizarea meniului funcţional

Cu acest meniu funcţional puteţi porni şi testa componente
individuale ale instalaţiei de încălzire.

Meniu → Meniu specialist → Programe de teste → Meniu
funcţional

▶ Selectaţi componenta instalaţiei de încălzire.
▶ Confirmaţi cu ( Alege).

Afişaj Programul de
testare Acţiunea

T.01 Verificarea pom-
pei interne

Pompa de încălzire internă
se conectează şi se deco-
nectează.

T.02 Verificarea pom-
pei de încărcare
a boilerului de la
boilerul pentru
apă caldă mena-
jeră

Pompa de încărcare a boile-
rului de la boilerul pentru apă
caldă menajeră se conec-
tează şi se deconectează.

T.03 Verificarea venti-
latorului

Suflanta se conectează şi se
deconectează; aceasta func-
ţionează la turaţia maximă.

T.04 Inactiv

T.05 Verificarea pom-
pei de recirculare
a apei calde

Pompa de recirculare a apei
calde se conectează şi se
deconectează.

T.06 Verificarea pom-
pei externe

Pompa de încălzire externă
(dacă există) se conectează
şi se deconectează.

T.08 Verificarea arză-
torului

Produsul porneşte şi co-
mută pe solicitare minimă.
Pe display se afişează tem-
peratura pe tur.

▶ Pentru a încheia meniul de funcţii, selectaţi (Anulează).

11.2 Efectuarea autotestului pentru sistemul
electronic

Meniu → Meniu specialist → Programe de teste → Autotest
electronic

Autotestul sistemului electronic face posibil un control preli-
minar al plăcilor electronice.

11.3 Curăţarea/verificarea componentelor

1. Înainte de fiecare curăţare/verificare, executaţi lucrările
pregătitoare. (→ pagina 32)

2. După fiecare curăţare/verificare, executaţi lucrările fi-
nale. (→ pagina 36)

11.3.1 Pregătirea lucrărilor de curăţare şi verificare

1. Scoateţi produsul din funcţiune.
2. Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică.

– Luaţi toate măsurile preventive necesare pentru a
preveni reconectarea.

3. Demontaţi capacul frontal. (→ pagina 8)
4. Închideţi robinetul de gaz.
5. Închideţi robinetele de întreţinere de la turul şi returul de

încălzire.
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6. Închideţi robinetul de întreţinere în conducta de apă
rece.

7. Goliţi produsul dacă efectuaţi intervenţii la componen-
tele hidraulice. (→ pagina 36)

8. Asiguraţi-vă că nu picură apă pe componentele par-
curse de curent (de exemplu, pupitrul de comandă).

9. Folosiţi numai garnituri noi.

11.3.2 Demontarea modulului compact termic

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

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

▶ Înlocuiţi garnitura după fiecare deschidere
a flanşei arzătorului.

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

▶ Dacă stratul izolator de la flanşa arzătoru-
lui sau de la peretele posterior al schim-
bătorului de căldură prezintă semne de
deteriorare, înlocuiţi stratul izolator.

Indicaţie
Grupa de construcţie a modulului compact termic
este compusă din cinci componente principale:

– ventilator cu turaţie reglată,

– armătura de gaz incl. tabla de susţinere,

– Venturi incl. senzorul curentului de masă şi ţe-
ava de legătură pentru gaz,

– flanşa arzătorului,

– arzător de amestecare.

4

3

2

1

1. Desprindeţi tubul de silicon al sistemului de verificare
pentru debitul de aer (1).

2. Desfaceţi şurubul de fixare (2) şi detaşaţi conducta de
admisie a aerului (3) de pe ştuţul de aspirare.

3. Deşurubaţi piuliţa olandeză (4) de la armătura de gaz.

12

7

8

6

5

34

4. Desprindeţi fişa cablului de împământare (5) de pe
electrodul de aprindere.

5. Desprindeţi fişa (4) de pe dispozitivul de aprindere.
6. Desprindeţi fişele (1) şi (2) de la motorul suflantei prin

apăsarea ciocului de prindere.
7. Desprindeţi fişa de la armătura de gaz (3).
8. Deşurubaţi cele patru piuliţe (6).
9. Îndepărtaţi eclisa de fixare (7) a conductei de admisie

aer.
10. Desprindeţi grupa de montaj a modulului termocompact

(8) de pe schimbătorul de căldură.
11. Verificaţi arzătorul şi schimbătorul de căldură pentru

deteriorări şi murdării.
12. Dacă este necesar, curăţaţi sau înlocuiţi subansamblu-

rile conform următoarelor capitole.
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13. Montaţi o nouă garnitură a flanşei de arzător.
14. Verificaţi stratul izolator de pe panoul din spate al

schimbătorului de căldură.
– Dacă observaţi semne de deteriorare, înlocuiţi stra-

tul izolator.
15. Verificaţi materialul termoizolant de la flanşa arzătoru-

lui.
– Dacă observaţi semne de deteriorare, înlocuiţi stra-

tul izolator.

11.3.3 Curăţarea schimbătorului de căldură

1

2

3

1. În niciun caz nu desfaceţi şi nu strângeţi cele patru pi-
uliţe de la ştifturile filetate (1).

2. Curăţaţi spirala de încălzire (2) de la schimbătorul de
căldură cu apă sau, dacă este necesar, cu oţet (până
la maximum 5% conţinut de acid). Permiteţi oţetului să
acţioneze 20 minute asupra schimbătorului de căldură.

3. Îndepărtaţi impurităţile desprinse cu o perie din plastic
sau cu un jet de apă suficient de puternic. Aveţi grijă să
nu stropiţi alte componente. Nu orientaţi jetul de apă
direct spre stratul izolator (3) de pe partea posterioară a
schimbătorului de căldură.
◁ Apa se scurge prin sifonul de condens, în schimbă-

torul de căldură.
4. Verificaţi dacă stratul izolator al schimbătorului de căl-

dură prezintă deteriorări.
▽ Strat izolator deteriorat:
▶ Înlocuiţi stratul izolator.

11.3.4 Verificarea arzătorului

1

2

3

1. Verificaţi suprafaţa arzătorului (1) pentru deteriorări.
Înlocuiţi arzătorul, dacă depistaţi deteriorări.

2. Verificaţi termoizolaţia arzătorului (2). Înlocuiţi termoizo-
laţia arzătorului dacă este necesar.

3. Montaţi o nouă garnitură a flanşei de arzător (3).

11.3.5 Montarea modulului termocompact

12

7

8

6

5

34

1. Aşezaţi modulul termocompact (8) pe schimbătorul de
căldură.

2. Ataşaţi eclisa (7) de fixare a conductei de admisie aer.
3. Strângeţi în cruce cele patru piuliţe noi (6) până când

flanşa arzătorului este aşezată uniform pe suprafeţele
opritoare.
– Cuplu de strângere: 6 Nm

4. Reconectaţi fişele (1), (2), (3), (4) şi (5).

1

2

3

4

5. Racordaţi conducta de gaz (4) cu o garnitură nouă.
6. Deschideţi robinetul de gaz.
7. Asiguraţi-vă că nu există neetanşeităţi.
8. Verificaţi dacă inelul de etanşare din conducta de admi-

sie aer (3) este aşezat corect în scaunul garniturii.
9. Introduceţi conducta de admisie a aerului înapoi pe

ştuţul de aspirare.
10. Fixaţi conducta de admisie a aerului cu şurubul de sus-

ţinere (2).
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11. Racordaţi din nou tubul de silicon al sistemului de verifi-
care pentru debitul de aer (1).

12. Verificaţi presiunea de admisie a gazului. (→ pagina 22)

11.3.6 Verificarea electrodului de aprindere

1

2
3

4

1. Separaţi cablul de împământare (1).
2. Îndepărtaţi şuruburile de fixare (2).
3. Îndepărtaţi cu atenţie electrodul (3) din camera de ar-

dere.
4. Asiguraţi-vă că capetele electrozilor nu sunt deteriorate.
5. Curăţaţi şi verificaţi interstiţiul dintre electrozi.

– Distanţa electrozilor de aprindere: 4,5 ± 0,5 mm
6. Înlocuiţi garnitura (4).
7. Montaţi electrodul. Procedaţi în ordine inversă.

11.3.7 Curăţarea circuitului de scurgere a
colectorului apei de ploaie

A

B

1. Asiguraţi-vă că colectorul pentru apa de ploaie nu este
murdar sau înfundat, şi curăţaţi-l după caz.

2. Turnaţi apă în colectorul pentru apa de ploaie (A).
3. Verificaţi dacă apa curge conform prescripţiilor, prin

orificiul de scurgere (B).

▽ Dacă apa nu se scurge conform prescripţiilor, elibe-
raţi circuitul de scurgere.

11.3.8 Curăţarea sifonului de condens

A B

C

1

2

3

1. Desprindeţi partea inferioară a sifonului (1) din partea
superioară a acestuia (2).

2. Îndepărtaţi plutitorul (3).
3. Spălaţi cu apă plutitorul şi partea inferioară a sifonului.
4. Umpleţi partea inferioară a sifonului până la 10 mm sub

muchia superioară a conductei de scurgere a conden-
satului cu apă.

5. Reintroduceţi la loc plutitorul (3).

Indicaţie
Verificaţi dacă există plutitorul în sifonul de
condens.

6. Prindeţi partea inferioară a sifonului (1) pe partea supe-
rioară a acestuia (2).
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11.3.9 Curăţarea filtrului în separatorul dinamic de
aer

1

3

2

4

1. Îndepărtaţi clemele (1) şi (3).
2. Desfaceţi partea superioară a tubului (2).
3. Rotiţi şi desfaceţi apoi partea inferioară a tubului (4).

1

2

3

4. Îndepărtaţi şuruburile (1).
5. Îndepărtaţi carcasa (2) de la separatorul de aer.
6. Curăţaţi filtrul (3) cu apă fierbinte.
▽ Dacă filtrul este deteriorat, înlocuiţi-l.

7. Introduceţi filtrul în separatorul de aer.
8. Înlocuiţi garnitura carcasei de la separatorul de aer.
9. Montaţi la loc carcasa de la separatorul de aer şi fixaţi-o

cu şuruburile.
– Cuplu de strângere: 7,5 Nm

10. Introduceţi din nou tubul şi cuplaţi clema.

11.3.10 Verificarea presiunii preliminare a vasului de
expansiune extern

1. Depresurizaţi instalaţia de încălzire.
2. Măsuraţi presiunea preliminară a vasului de expansiune

cu membrană la ventilul recipientului.
▽ Presiunea preliminară a vasului de expansiune

– ≥ 0,075 MPa (≥ 0,750 bar)
▶ Umpleţi vasul de expansiune la o presiune pre-

liminară scăzută (în raport cu înălţimea statică a
instalaţiei de încălzire) cu aer.

3. Dacă iese apă la ventilul vasului de expansiune, atunci
trebuie să înlocuiţi vasul de expansiune.

4. Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 20)

11.3.11 Încheierea lucrărilor de curăţare şi verificare

1. Rabataţi în sus pupitrul de comandă.
2. Montaţi carcasa frontală. (→ pagina 9)
3. Realizaţi alimentarea cu energie electrică, dacă nu s-a

realizat încă.
4. Deschideţi robinetul de gaz.
5. Reporniţi aparatul dacă acest lucru nu s-a realizat încă.

(→ pagina 20)
6. Deschideţi toate robinetele de întreţinere şi robinetul de

blocare a gazului, în cazul în care nu s-a realizat încă.

11.4 Golirea produsului

A

B
C

1. Închideţi robinetele de întreţinere ale produsului.
2. Îndepărtaţi capacul (A) de la robinetul de golire.
3. Racordaţi un furtun de golire (B) la racordul robinetului

de golire.
4. Deschideţi robinetul de golire (C).
5. Utilizaţi aerisitorul de la racordul turului de încălzire

pentru a putea goli complet produsul.
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11.5 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului. (→ pagina 22)
▶ Verificaţi conţinutul de CO₂ şi reglaţi-l, dacă este cazul

(setări schimburi de aer). (→ pagina 23)
▶ Verificaţi etanşeitatea produsului. (→ pagina 24)
▶ Setaţi din nou intervalul de întreţinere, dacă este nece-

sar. (→ pagina 26)
▶ Protocolaţi inspecţia/întreţinerea.

12 Scoaterea din funcţiune

12.1 Scoaterea definitivă din funcţiune

▶ Scoateţi produsul din funcţiune.
▶ Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică.
▶ Închideţi robinetul de gaz.
▶ Închideţi robinetele încălzirii.
▶ Goliţi produsul. (→ pagina 36)

13 Reciclarea şi salubrizarea

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

14 Serviciul de asistenţă tehnică

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
România

E-Mail: office@vaillant.com.ro

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

A Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu

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

Cod Parametru Valori sau explicaţii
Reglarea din
fabrică

Setare spe-
cifică utiliza-
torului

D.000 Sarcină parţială la încălzire sarcină parţială la încălzire în kW reglabilă
auto: produsul adaptează automat sarcina parţială
maximă la necesarul actual al instalaţiei.

Auto

D.001 Timp de post-funcţionare al pompei
interne după o cerinţă de încălzire

2 … 60 min 5 min

D.002 Timp max. de blocare a arzătorului
în regimul de încălzire la 20 °C
temperatură pe tur

2 … 60 min 20 min

D.003 Temperatura apei calde menajere deconectat

D.004 Valoare măsurata a temperaturii
acumulatorului în °C

Dacă este racordat un boiler pentru apă caldă mena-
jeră cu senzor

Nereglabil

D.005 Valoare nominală pentru temperatura
pe turul de încălzire (sau valoare
nominală pentru recirculare) în °C

Valoare nominală actuală, valoarea maximă a para-
metrului setat pentru D.071, limitare printr-un regulator
eBUS dacă este racordat

Nereglabil

D.007 Valoare nominală pentru temperatura
boilerului pentru apă caldă menajeră
în °C

(15 °C = protecţia contra îngheţului, 40 °C până la
D.020 (max. 70 °C))

Nereglabil

D.009 Temperatură pe turul de încălzire,
valoare nominală de la regulatorul
eBus extern

℃

D.010 Starea pompei interne de încălzire 0 = oprit
1 = pornit

Nereglabil

D.011 Starea pompei externe, suplimentare
de încălzire

0 = oprit
1-100 = pornit

Nereglabil

D.012 Starea pompei de încărcare a boile-
rului

0 = oprit
1-100 = pornit

Nereglabil

D.013 Starea pompei de recirculare 0 = oprit
1-100 = pornit

Nereglabil

D.014 Setare pentru pompa de încălzire in-
ternă controlată în funcţie de turaţie

0 = auto (pompa modulează în funcţie de reglare, cu
presiune constantă)
De la 1 până la 5 = reglare fixă a pompei

– 1 = 53 %
– 2 = 60 %
– 3 = 70%
– 4 = 85 %
– 5 = 100%

0

D.015 Turaţia actuală a pompei de încălzire
interne în %

Nereglabil

D.016 Termostat de cameră 24 V curent
continuu deschis/închis

Regimul de încălzire oprit/pornit Nereglabil

D.017 Tip de reglaj încălzire 0 = reglarea temperaturii pe tur
1 = reglarea temperaturii pe retur

0

D.018 Setarea modului de funcţionare al
pompelor

1 = confort (pompă cu funcţionare continuă)
3 = eco (pompă intermitentă)

3

D.020 Valoarea max. de setare pentru
valoarea setată a boilerului

50 … 65 ℃ 65 ℃

D.022 Cerere de apă caldă menajeră 0 = oprit
1 = pornit

Nereglabil

D.023 Cerinţă de încălzire 0 = oprit
1 = pornit

Nereglabil
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Cod Parametru Valori sau explicaţii
Reglarea din
fabrică

Setare spe-
cifică utiliza-
torului

D.024 Starea presostatului de aer 0 = deschis
1 = închis

Nereglabil

D.025 Prepararea apei calde menajere
deblocată de regulatorul eBUS

0 = nu
1 = Da

D.026 Comandă a releului opţional gri X16 1 = pompă de recirculare
2 = pompă externă
3 = pompă încărcare boiler
4 = clapetă de fum
5 = electrovalvă externă
6 = mesaj de avarie extern
7 = pompă solară (inactivă)
8 = comandă la distanţă eBUS (inactivă)
9 = Pompa de protecţie antilegionella (neactivată)
10 = supapă solară (inactivă)

2

D.027 Comutarea releului accesoriu 1 pen-
tru modulul multifuncţional accesoriu
2 din 7

1 = pompă de recirculare
2 = pompă externă
3 = Pompa de încărcare a boilerului (neactivată)
4 = clapetă de fum
5 = electrovalvă externă
6 = mesaj de avarie extern
7 = pompă solară (inactivă)
8 = comandă la distanţă eBUS (inactivă)
9 = Pompa de protecţie antilegionella (neactivată)

1

D.028 Comutare releu accesoriu 2 pentru
accesoriu modul multifuncţional 2 din
7

1 = pompă de recirculare
2 = pompă externă
3 = Pompa de încărcare a boilerului (neactivată)
4 = clapetă de fum
5 = electrovalvă externă
6 = mesaj de avarie extern
7 = pompă solară (inactivă)
8 = comandă la distanţă eBUS (inactivă)
9 = Pompa de protecţie antilegionella (neactivată)

2

D.029 Debit încălzire (circuit de încălzire
sau încărcarea boilerului)

l/min Nereglabil

D.033 Valoarea nominală a turaţiei suflantei rot./min Nereglabil

D.034 Valoare reală turaţie suflantă rot./min Nereglabil

D.035 Poziţia vanei de comutare prioritară deconectat Nereglabil

D.040 Temperatură pe tur Valoare reală în °C Nereglabil

D.041 Temperatura pe retur Valoare reală în °C Nereglabil

D.044 valoare de ionizare digitalizată 0 … 1.020
Formă optimă a flăcării < 400
Fără flacără > 800

Nereglabil

D.047 Temperatura exterioară (cu controler
ghidat în funcţie de temperatura
exterioară)

Valoare reală în °C dacă senzorul extern este racordat
la X41

Nereglabil

D.050 Offset pentru turaţia minimă 0 … 3.000 rot./min 30

D.051 Offset pentru turaţia maximă −990 … 0 rot./min -45

D.060 Număr de deconectări ale limitatoru-
lui de siguranţă al temperaturii

Număr deconectări Nereglabil

D.061 Numărul de avarii ale automatului de
aprindere

Numărul de aprinderi fără succes la ultima încercare Nereglabil

D.064 Durata medie de aprindere s Nereglabil

D.065 Durata maximă de aprindere s Nereglabil

D.067 Durata de blocare a arzătorului
rămasă

min Nereglabil
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Cod Parametru Valori sau explicaţii
Reglarea din
fabrică

Setare spe-
cifică utiliza-
torului

D.068 Aprinderi fără succes la prima încer-
care

Numărul de aprinderi fără succes Nereglabil

D.069 Aprinderi fără succes la a doua
încercare

Numărul de aprinderi fără succes Nereglabil

D.071 Valoare nominală temperatura max.
pe tur încălzire

30 … 80 ℃ 75 ℃

D.072 Timp de post-funcţionare al pompei
de încălzire după încălzirea supli-
mentară a boilerului

0 … 600 s 120 s

D.074 Funcţia de protecţie contra bacteriilor
legionella

Dezinfectarea termică se efectuează la fiecare 24 de
ore
0 = inactiv
1 = activ

0

D.075 Durata maximă de încărcare a boile-
rului pentru apă caldă menajeră

20 … 90 min 45 min

D.076 Număr specific pentru produs Afişajul variantei aparatului (DSN) Nereglabil

D.077 Limitarea puterii de încărcare a
boilerului

Puterea pentru încărcarea boilerului în kW reglabilă performanţa
maximă

D.078 Limitarea temperaturii de încărcare a
boilerului (temperatura nominală pe
tur în funcţionarea acumulatorului) în
°C

55 … 85 ℃ 80 ℃

D.080 Orele de funcţionare ale arzătorului
în regimul de încălzire

ore Nereglabil

D.081 Orele de funcţionare ale arzătorului
pentru prepararea apei calde

ore Nereglabil

D.082 Număr porniri arzător în regimul de
încălzire

Număr porniri arzător (x 100) Nereglabil

D.083 Număr porniri arzător în regimul de
apă caldă menajeră

Număr porniri arzător (x 100) Nereglabil

D.084 Afişaj de întreţinere: număr de ore
până la următoarea întreţinere

0 … 3.000 ore
„-” pentru dezactivarea funcţiei

„-”

D.085 Putere minimă a produsului kW

D.090 Starea regulatorului eBUS 1 = detectat
2 = nedetectat

Nereglabil

D.091 Starea DCF cu senzorul extern
racordat

0 = fără comunicare
1 = comunicare
2 = sincronizat
3 = valid

Nereglabil

D.093 Setare varianta de aparat (DSN) Interval de reglare: de la 170 până la 199
Codul DSN cu trei poziţii se află pe plăcuţa cu date
constructive a produsului.

D.094 Ştergerea istoricului de avarii Ştergerea listei de avarii
0 = nu
1 = da

D.095 Versiune software componente
eBUS

Placa electronică principală (BMU)
Placa electronică a elementului de control (AI)

Nereglabil

D.096 Reglarea din fabrică Resetarea tuturor parametrilor setabili pe reglarea din
fabrică
0 = nu
1 = da

0

D.122 Valoare nominală a presiunii disponi-
bile în circuitul de încălzire

100 … 400 mbar 200 mbar

D.123 Durată ultima încărcare boiler min

D.124 Modul ECO al boilerului pentru apă
caldă

deconectat

D.125 Temperatura apei calde la ieşirea
boilerului

deconectat
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Cod Parametru Valori sau explicaţii
Reglarea din
fabrică

Setare spe-
cifică utiliza-
torului

D.126 Temporizarea încălzirii suplimentare
pe timp însorit

deconectat

D.148 Valoare nominală a presiunii dis-
ponibile în circuitul de încărcare a
boilerului

100 … 400 mbar 200 mbar

D.149 Informaţii exacte referitoare la eroa-
rea de recirculare F.75

Dacă apare eroarea F.75, citiţi explicaţia de mai jos
pentru valoarea respectivă a codului de diagnoză,
pentru a analiza problema.
0 = nicio eroare
1 = pompă blocată
2 = eroare electrică a pompei
3 = funcţionare uscată a pompei
5 = defecţiune a senzorului de presiune
6 = lipsă mesaj de răspuns de la pompă
7 = pompă greşită detectată
8 = debitul la finalul programului de aerisire este insufi-
cient

B Coduri de statut – prezentare generală

Cod statut Semnificaţie

Regimul de încălzire

S.0 Cerinţă de încălzire

S. 1 Pornirea suflantei în regimul de încălzire

S. 2 Pornirea pompei în regimul de încălzire

S. 3 Aprinderea în regim de încălzire

S. 4 Arzător pornit în regim de încălzire

S.5 Postventilaţie pompe/postventilaţie în regim de încălzire

S. 6 Reducerea puterii suflantei în regimul de încălzire

S. 7 Postfuncţionarea pompelor în regim de încălzire

S. 8 Timpul de blocare a arzătorului în regimul de încălzire

Funcţionarea boilerului

S.20 Cerinţă de apă caldă

S.21 Pornirea suflantei în regimul de pregătire a apei calde

S.22 Pompa în funcţiune în regimul de preparare a apei calde

S.23 Aprindere în regimul de pregătire a apei calde

S.24 Arzător pornit în regimul de pregătire a apei calde

S.25 Postfuncţionarea pompelor/postventilaţie în regimul de pregătire a apei calde

S.26 Postventilaţie în regimul de pregătire a apei calde

S.27 Postfuncţionarea pompelor în regimul de pregătire a apei calde

S.28 Timpul de blocare a arzătorului în regimul de apă caldă

Cazuri speciale

S.30 Termostatul camerei (RT) blochează regimul de încălzire

S.31 Mod vară activ sau nicio cerinţă termică din partea regulatorului eBUS

S.32 Timp de aşteptare din cauza abaterii turaţiei suflante

S.33 Calibrarea presostatului

S.34 Mod protecţie anti-îngheţ activ

S.36 Indicarea valorii nominale a regulatorului permanent 7-8-9 sau ale regulatorului eBUS este < 20°C şi blochează regimul
de încălzire

S.39 Termostatul de maxim al încălzirii în pardoseală declanşat

S.41 Presiunea apei este prea mare
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Cod statut Semnificaţie

S.42 Mesajul de răspuns al clapetei de sens gaze arse (numai dacă există accesorii) blochează funcţionarea arzătorului sau
pompa de condens este defectă, se blochează cerinţa termică

S.53 Modulaţie blocată prin funcţia de blocadă de funcţionare din cauza deficitului de apă (diferenţă prea mare tur-recirculare)

S.54 Produs în stare de disponibilitate prin funcţia de blocadă de funcţionare din cauza deficitului de apă (gradient de tempe-
ratură)

S.85 Mesajul de service „Debit de apă insuficient, produsul 10 minute în stare de disponibilitate”

S.96 Rulează testul senzorului de retur, cerinţele de încălzire sunt blocate.

S.97 Rulează testul senzorului pentru presiunea apei, cerinţele de încălzire sunt blocate.

S.98 Rulează testul senzorului de tur/retur, cerinţele de încălzire sunt blocate.

S.108 Proces de aerisire în curs

C Vedere de ansamblu asupra mesajelor de eroare

Mesaj Cauză posibilă Măsură

F.00 Întreruperea senzorului de
temperatură pe tur

Fişa NTC nu este intro-
dusă/desfăcută

▶ Verificaţi fişa NTC şi contactul cu fişă.

Senzor NTC defect ▶ Înlocuiţi senzorul NTC.

Fişa multiplă nu este
introdusă/desfăcută

▶ Verificaţi fişa multiplă şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.01 Întreruperea senzorului de
temperatură pe retur

Fişa NTC nu este intro-
dusă/desfăcută

▶ Verificaţi fişa NTC şi contactul cu fişă.

Senzor NTC defect ▶ Înlocuiţi senzorul NTC.

Fişa multiplă nu este
introdusă/desfăcută

▶ Verificaţi fişa multiplă şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.03 Întreruperea senzorului de
temperatură a boilerului

Senzor NTC defect ▶ Înlocuiţi senzorul NTC.

Fişa NTC nu este intro-
dusă/desfăcută

▶ Verificaţi fişa NTC şi contactul cu fişă.

Conexiunea la sistemul electro-
nic al boilerului este defectă

▶ Verificaţi conexiunea la sistemul electronic al boilerului.

F.10 Scurtcircuitul senzorului de
temperatură pe tur

Senzor NTC defect ▶ Înlocuiţi senzorul NTC.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.11 Scurtcircuitul senzorului de
temperatură pe retur

Senzor NTC defect ▶ Înlocuiţi senzorul NTC.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.13 Scurt-circuit al senzorului
de temperatură al boilerului

Senzor NTC defect ▶ Înlocuiţi senzorul NTC.

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.20 Deconectare de siguranţă:
limitatorul de siguranţă al tem-
peraturii

Turul NTC defect ▶ Verificaţi turul NTC.

Recircularea NTC defectă ▶ Verificaţi recircularea NTC.

Conexiunea la masă eronată ▶ Verificaţi conexiunea la masă.

Descărcare eronată prin fişa
de bujie, fişa de aprindere sau
electrodul de aprindere

▶ Verificaţi fişa de bujie, fişa de aprindere şi electrodul de aprin-
dere.

F.22 Oprire de siguranţă: lipsa
apei

prea puţină/lipsă apă în interio-
rul produsului

▶ Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 20)

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.23 Oprire de siguranţă: dife-
renţa de temperatură este prea
mare

Pompă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Pompa funcţionează la putere
minimă

▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Conexiunea tur şi retur NTC
inversată

▶ Verificaţi conexiunea turului şi returului NTC.
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Mesaj Cauză posibilă Măsură

F.24 Oprire de siguranţă: creş-
terea temperaturii este prea ra-
pidă

Pompă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Pompa funcţionează la putere
minimă

▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei.

Clapetă de sens blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea clapetei de sens.

Clapetă de sens este montată
greşit

▶ Verificaţi poziţia de montare a clapetei de sens.

Presiunea instalaţiei este prea
mică

▶ Verificaţi presiunea instalaţiei.

F.25 Oprire de siguranţă: tem-
peratura gazelor de ardere este
prea mare

Fişa limitatorului de temperatură
gaze arse necuplată/slăbită

▶ Verificaţi fişa şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

F.27 Deconectare de siguranţă:
flacără stinsă

Electrovalva de gaz este nee-
tanşă

▶ Verificaţi funcţionalitatea electrovalvei de gaz.

Umiditate pe placa electronică ▶ Verificaţi funcţionalitatea plăcii electronice.

Releul de control al flăcărilor
este defect

▶ Înlocuiţi releul de control al flăcărilor.

F.28 Aprindere fără succes Robinet de blocare a gazului
închis

▶ Deschideţi robinetul de gaz.

Armătură de gaz defectă ▶ Înlocuiţi armătura de gaz.

Releu pentru controlul presiunii
gazului s-a declanşat

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Presiunea de admisie a gazului
este prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

dispozitivul de închidere termică
s-a declanşat

▶ Verificaţi dispozitivul de închidere termică.

Regletele nu sunt intro-
duse/desfăcute

▶ Verificaţi regletele.

Instalaţia de aprindere este
defectă

▶ Înlocuiţi instalaţia de aprindere.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Curentul de ionizare întrerupt ▶ Verificaţi electrodul de control.

Împământare eronată ▶ Verificaţi împământarea produsului.

Aer în conducta de gaz ▶ Verificaţi raţia aer-gaz.

Contorul de gaz este defect ▶ Înlocuiţi contorul de gaz.

Alimentarea cu gaz este între-
ruptă

▶ Verificaţi alimentarea cu gaz.

Circulaţia gazelor arse eronată ▶ Verificaţi instalaţia de admisie/evacuare gaze.

Întrerupătorul de aprindere ▶ Verificaţi funcţionalitatea transformatorului de aprindere.

Codul de diagnoză D.085 confi-
gurat necorespunzător

▶ Verificaţi la o instalaţie cu clapetă de refulare pentru gaze
arse dacă a fost adaptat corect codul de diagnoză D.085.
(→ pagina 16)

F.29 Eroare de aprindere şi
control în funcţiune - flacăra
stinsă

Armătură de gaz defectă ▶ Înlocuiţi armătura de gaz.

Contorul de gaz este defect ▶ Înlocuiţi contorul de gaz.

Releu pentru controlul presiunii
gazului s-a declanşat

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

Aer în conducta de gaz ▶ Verificaţi raţia aer-gaz.

Presiunea de admisie a gazului
este prea mică

▶ Verificaţi presiunea de admisie a gazului.

dispozitivul de închidere termică
s-a declanşat

▶ Verificaţi dispozitivul de închidere termică.

Regletele nu sunt intro-
duse/desfăcute

▶ Verificaţi regletele.

Instalaţia de aprindere este
defectă

▶ Înlocuiţi instalaţia de aprindere.

Curentul de ionizare întrerupt ▶ Verificaţi electrodul de control.

Împământare eronată ▶ Verificaţi împământarea produsului.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.
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Mesaj Cauză posibilă Măsură

F.32 Eroare la suflantă Fişa la suflantă necu-
plată/slăbită

▶ Verificaţi fişa de la suflantă şi contactul cu fişă.

Fişa multiplă nu este
introdusă/desfăcută

▶ Verificaţi fişa multiplă şi contactul cu fişă.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Suflantă blocată ▶ Verificaţi funcţionalitatea suflantei.

Sistemul electronic defect ▶ Verificaţi placa electronică.

F.33 Eroare a presostatului Tubulatura de admisie/evacuare
gaze blocată

▶ Verificaţi întreaga tubulatură de admisie/evacuare gaze.

Presostat defect ▶ Înlocuiţi presostatul.

Regletele nu sunt intro-
duse/desfăcute

▶ Verificaţi regletele.

Suflantă defectă ▶ Verificaţi funcţionalitatea suflantei.

Placă cu circuite defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.49 Eroare eBUS Suprasolicitare eBUS ▶ Verificaţi funcţionalitatea conexiunii eBUS.

Scurtcircuitare la conexiunea
eBUS

▶ Verificaţi funcţionalitatea conexiunii eBUS.

polarităţi diferite la conexiunea
eBUS

▶ Verificaţi funcţionalitatea conexiunii eBUS.

F.61 Eroare de acţionare a su-
papei de siguranţă a gazului

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Armătură de gaz defectă ▶ Înlocuiţi armătura de gaz.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.62 Eroare de conexiune a
supapei de siguranţă a gazului

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

Legătura la armătura de gaz
este întreruptă/afectată

▶ Verificaţi conexiunea la armătura de gaz.

F.63 Eroare placă electronică Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.64 Eroare sistemul electro-
nic/NTC

Scurt-circuit turul NTC. ▶ Verificaţi funcţionalitatea turului NTC.

Scurt-circuit recircularea NTC ▶ Verificaţi funcţionalitatea recirculării NTC.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.65 Eroare temperatură sistem
electronic

Sistem electronic supraîncălzit ▶ Verificaţi acţiunea exterioară a căldurii asupra sistemului elec-
tronic.

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică şi electrodul de ionizare.

F.67 Eroare de plauzibilitate a
flăcării

Placă electronică defectă ▶ Înlocuiţi placa electronică.

F.70 Codul aparatului nu este
valabil (DSN)

Codul aparatului nu este se-
tat/este setat greşit

▶ Reglaţi codul corect al aparatului.

Rezistenţa la codare a di-
mensiunii puterii lipseşte/este
greşită

▶ Verificaţi rezistenţa la codare a dimensiunii puterii.

F.71 Eroare senzorul de tempe-
ratură pe tur

Turul NTC semnalează valoare
constantă

▶ Verificaţi poziţionarea turului NTC.

Turul NTC este plasat greşit ▶ Verificaţi poziţionarea turului NTC.

Turul NTC defect ▶ Înlocuiţi turul NTC.

F.72 Eroare senzor de tempera-
tură pe tur şi/sau retur

Turul NTC defect ▶ Înlocuiţi turul NTC.

Recircularea NTC defectă ▶ Înlocuiţi recircularea NTC.

F.73 Semnalul senzorului de
presiune al apei în domeniul
greşit (presiune prea joasă)

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Senzorul de presiune al apei
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.

F.74 Semnalul senzorului de
presiune al apei în domeniul
greşit (presiune prea înaltă)

Scurt-circuit în arborele de ca-
blu

▶ Verificaţi arborele de cablu.

Întrerupere în arborele de cablu ▶ Verificaţi arborele de cablu.

Senzorul de presiune al apei
este defect

▶ Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.
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Mesaj Cauză posibilă Măsură

F.75 Eroare pompă/deficit de
apă

Funcţie de eroare ▶ Apelaţi codul de diagnoză D.149, pentru a obţine informaţii
suplimentare privind funcţia de eroare.
Coduri de diagnoză – prezentare generală (→ pagina 38)

D.149 = 1, alarmă pompă blo-
cată

1. Deblocaţi pompa.
2. Înlocuiţi pompa.

D.149 = 2, alarmă eroare elec-
trică a pompei

1. Verificaţi tensiunea de alimentare a pompei.
2. Înlocuiţi pompa.

D.149 = 3, alarmă funcţionare
uscată a pompei

1. Verificaţi presiunea circuitului hidraulic, asiguraţi-vă că nu
există aer în circuit.

2. Înlocuiţi pompa.

D.149 = 5, lipsă detecţie vârf de
presiune

1. Verificaţi presiunea instalaţiei.
2. Aerisiţi instalaţia de încălzire (program de aerisire).
3. Verificaţi senzorul de presiune al apei.
4. Înlocuiţi senzorul de presiune al apei.

D.149 = 6, lipsă mesaj de răs-
puns de la pompă

1. Verificaţi fasciculul de cabluri al pompei.
2. Verificaţi placa electronică principală.
3. Verificaţi dacă fişele sunt fixate corect.
4. Verificaţi tensiunea de alimentare a pompei.

– ≥ 195 V
5. Înlocuiţi pompa.
6. Înlocuiţi placa electronică principală.

D.149 = 7, pompă greşită de-
tectată

1. Pompa detectată nu se potriveşte cu codul produsului, verifi-
caţi codul produsului.

2. Utilizaţi pompa cu numărul articolului corect.

D.149 = 8, debitul la finalul pro-
gramului de aerisire insuficient

1. Verificaţi dacă sunt deschise robinetele şi ventilele termostat.
2. Verificaţi presiunea de umplere, aerisiţi circuitul.

– ≥ 0,15 MPa (≥ 1,50 bar)

F.77 Eroare accesorii (clapetă
de sens gaze arse, pompă de
condens …)

răspuns lipsă/eronat de la cla-
peta de sens gaze arse

▶ Verificaţi funcţionarea ireproşabilă a clapetei de sens a gazelor
arse.

Clapetă de sens gaze arse de-
fectă

▶ Înlocuiţi clapeta de sens gaze arse.

Mesaj de răspuns lipsă/eronat
de la pompa de condens

▶ Verificaţi funcţionalitatea pompei de condens.

F.83 Eroare modificare tempe-
ratură senzor de temperatură
pe tur şi/sau retur

Deficit de apă ▶ Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 20)

Turul NTC fără contact ▶ Verificaţi dacă turul NTC se află corect pe ţeava de mers îna-
inte.

Recircularea NTC fără contact ▶ Verificaţi dacă recircularea NTC se află corect pe ţeava de
retur.

F.84 Eroare diferenţa de tem-
peratură senzor de temperatură
pe tur şi retur

Turul NTC este montat greşit ▶ Verificaţi dacă turul NTC este montat corect.

Recircularea NTC montată
greşit

▶ Verificaţi dacă recircularea NTC este montată corect.

F.85 Senzori de temperatură
pe tur şi retur montaţi greşit
(inversaţi)

Turul/returul NTC sunt montate
pe tubul acelaşi/greşit

▶ Verificaţi dacă turul şi returul NTC sunt montate pe tubul co-
rect.
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D Diagrama de conexiuni
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1 Placa electronică principală (BMU)

2 Placa electronică a elementului de control (AI)

3 Armătura de gaz

4 Senzorul de temperatură al turului încălzirii

5 Senzorul de temperatură al returului încălzirii

6 Presostat

7 Semnal de comandă al suflantei

8 Fişă, care este ataşată controlerului de sistem (op-
ţional)

9 Senzor de temperatură al buteliei de echilibrare
hidraulică (opţional)

10 Fişă pentru senzorul de temperatură al boilerului
pentru apă caldă menajeră (opţional)

11 Fişă pentru contactul boilerului pentru apă caldă
menajeră (opţional)

12 Senzorul pentru presiunea apei

13 Semnal de comandă pompă de încălzire

14 Comandă a releului opţional D.026

15 Alimentare cu curent pentru vana de comutare priori-
tară sau pompa de încărcare a apei calde (opţional)

16 Alimentarea cu tensiune a suflantei

17 Alimentare cu curent a pompei de încălzire

18 Electrod de aprindere

19 Electrodul de aprindere
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E Schema instalaţiei
E.1 0020253233
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E.2 0020259030



Anexă

50 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere ecoTEC plus 0020261436_00

E.3 Legendă pentru schemele de sistem

Componenta Semnificaţie

1 Generator de căldură

3 Pompa de circulaţie a generatorului de căldură

3c Pompa încărcare

3e Pompă de recirculare

3f Pompa de încălzire

5 Boiler pentru apă caldă menajeră monovalent

8a Supapă de siguranţă

8b Supapă de siguranţă apă potabilă

8c Grup de siguranţă racord de apă potabilă

8e Vas de expansiune cu membrană - încălzire

8f Vas de expansiune cu membrană apă potabilă

9a Ventil reglare individuală pe camere (termostatic/prin motor)

9c Ventil de reglare cu lanţ

9e Vană de comutare prioritară la prepararea apei calde

9h Robinet de umplere şi golire

9j Supapă cu capac

9k Vană de amestec cu 3 căi

10c Ventil de retur

10e Colector de impurităţi cu separator cu magnetită

10h Vas de echilibrare hidraulică

12 Controler de sistem

12a Aparat de comandă de la distanţă

12d Modul de expansiune/ de mixaj

12k Termostat pentru maxim

12m Senzorul temperaturii exterioare

DHW Senzorul de temperatură boiler

FS2 Senzor temperatură pe tur circuit de încălzire

SysFlow Senzor de temperatură al sistemului

Componentele folosite de mai multe ori (x) sunt numerotate curent (x1, x2, ..., xn).

F Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de ansamblu
Tabelul următor prezintă cerinţele producătorului privind intervalele minime de inspecţie şi de întreţinere. Dacă prescripţiile şi
directivele naţionale necesită intervale mai scurte de inspecţie şi întreţinere, atunci respectaţi intervalele solicitate. Înainte de
fiecare inspecţie/întreţinere executaţi lucrările pregătitoare şi după inspecţie/întreţinere lucrările finale.

# Lucrări de întreţinere Intervalul

1 Verificarea etanşeităţii La fiecare lucrare de întreţinere 24

2 Se verifică starea generală a produsului Anual

3 Îndepărtarea murdăriilor de pe produs şi din camera de vid Anual

4 Examinaţi celula termică (stare, coroziune, funingine, deteriorări) şi efec-
tuaţi întreţinerea dacă este necesar.

Anual

5 Verificarea presiunii de admisie a gazului Anual 22

6 Verificarea conţinutului CO₂ şi reglarea dacă este necesar (setarea conţi-
nutului de aer)

Anual
23

7 Contactele cu fişă/conexiunile electrice se verifică pentru funcţionali-
tate/legătură corectă

Anual

8 Se verifică funcţionalitatea robinetelor de blocare a gazului şi robinetele
de întreţinere

Anual

9 Verificarea şi prepararea agentului termic/apei de umplere şi de comple-
tare

Anual
18
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# Lucrări de întreţinere Intervalul

10 Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune extern Cel puţin la fiecare 2 ani 36

11 Curăţarea schimbătorului de căldură Cel puţin la fiecare 2 ani 34

12 Verificarea arzătorului Cel puţin la fiecare 2 ani 34

13 Verificarea electrodului de aprindere Cel puţin la fiecare 2 ani 35

14 Curăţarea sifonului de condens Anual 35

15 Curăţarea filtrului în separatorul dinamic de aer Cel puţin la fiecare 2 ani 36

16 Curăţarea circuitului de scurgere a colectorului apei de ploaie Anual 35

17 Curăţarea buteliei de echilibrare hidraulică Cel puţin la fiecare 2 ani

18 Testaţi funcţionarea produsului/instalaţiei de încălzire şi prepararea apei
calde (după caz). Dacă este necesar, efectuaţi aerisirea.

Anual

19 Se verifică produsul pentru neetanşeităţi la gaz, gaze arse şi apă Anual

20 Verificarea şi, după caz, corectarea poziţiei elementelor de încălzire pen-
tru protecţia contra îngheţului

Anual

21 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere Anual 37

G Valori de reglare a gazului
Valori reglate, gaz natural G20

VU 486/5-5
(H-INT II)

VU 656/5-5
(H-INT II)

CO₂ după 5 min funcţio-
nare sub sarcină totală
cu învelitoare frontală
închisă

Verificare la
punerea în
funcţiune

9,2 ± 1,0 vol.
%

9,2 ± 1,0 vol.
%

Verificarea
după noua
configurare

9,2 ± 0,3 vol.
%

9,2 ± 0,3 vol.
%

CO₂ după 5 min funcţio-
nare sub sarcină totală
cu învelitoare frontală
detaşată

Verificare la
punerea în
funcţiune

9,0 ± 1,0 vol.
%

9,0 ± 1,0 vol.
%

Verificarea
după noua
configurare

9,0 ± 0,3 vol.
%

9,0 ± 0,3 vol.
%

Setat pentru index-ul Wobbe W₀ 14,1 kW⋅h/m³ 14,1 kW⋅h/m³

O₂ după 5 min funcţio-
nare sub sarcină totală
cu învelitoare frontală
închisă

Verificare la
punerea în
funcţiune

4,5 ± 1,8 vol.
%

4,5 ± 1,8 vol.
%

Verificarea
după noua
configurare

4,5 ± 0,5 vol.
%

4,5 ± 0,5 vol.
%

Valori reglate, gaz lichefiat G31
VU 486/5-5
(H-INT II)

VU 656/5-5
(H-INT II)

CO₂ după 5 min funcţio-
nare sub sarcină totală
cu învelitoare frontală
închisă

Verificare la
punerea în
funcţiune

9,9 ± 1,0 vol.
%

10,1 ± 1,0 vol.
%

Verificarea
după noua
configurare

9,9 ± 0,3 vol.
%

10,1 ± 0,3 vol.
%

CO₂ după 5 min funcţio-
nare sub sarcină totală
cu învelitoare frontală
detaşată

Verificare la
punerea în
funcţiune

9,7 ± 1,0 vol.
%

9,9 ± 1,0 vol.
%

Verificarea
după noua
configurare

9,7 ± 0,3 vol.
%

9,9 ± 0,3 vol.
%

Setat pentru index-ul Wobbe W₀ 21,3 kW⋅h/m³ 21,3 kW⋅h/m³



Anexă

52 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere ecoTEC plus 0020261436_00

VU 486/5-5
(H-INT II)

VU 656/5-5
(H-INT II)

O₂ după 5 min funcţio-
nare sub sarcină totală
cu învelitoare frontală
închisă

Verificare la
punerea în
funcţiune

5,9 ± 1,8 vol.
%

5,5 ± 1,8 vol.
%

Verificarea
după noua
configurare

5,9 ± 0,5 vol.
%

5,5 ± 0,5 vol.
%

H Date tehnice
Date tehnice – încălzire

VU 486/5-5 (H-INT II) VU 656/5-5 (H-INT II)

Temperatura maximă pe turul de încălzire (reglarea din fabrică - d.71) 75 ℃ 75 ℃

Intervalul de reglare a temperaturii de încălzire pe tur 30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃

Presiunea maximă admisă (PMS) 0,4 MPa
(4,0 bar)

0,4 MPa
(4,0 bar)

Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) 1.900 l/h 2.500 l/h

Valoare aproximativă a volumului de condens (valoarea pH-ului între
3,5 şi 4,0) la 50/30 °C

4,5 l/h 5,6 l/h

Putere de încălzire maximă (reglarea din fabrică - D.000) Auto Auto

Date tehnice – performanţă/sarcină termică (G20)
VU 486/5-5 (H-INT II) VU 656/5-5 (H-INT II)

Domeniul puterii utile (P) la 50/30 °C 8,7 … 48,0 kW 12,2 … 63,5 kW

Interval de putere termică (P) la 60/40 °C 8,5 … 46,6 kW 11,8 … 61,7 kW

Domeniul puterii utile (P) la 80/60 °C 7,8 … 44,1 kW 11,0 … 58,7 kW

Sarcina termică maximă - încălzirea (Q max.) 45,2 kW 60,0 kW

Sarcina termică minimă - încălzirea (Q min.) 8,1 kW 11,3 kW

Date tehnice – performanţă/sarcină termică (G31)
VU 486/5-5 (H-INT II) VU 656/5-5 (H-INT II)

Domeniul puterii utile (P) la 50/30 °C 8,6 … 46,6 kW 12,0 … 62,1 kW

Domeniul puterii utile (P) la 80/60 °C 7,8 … 44,0 kW 11,1 … 58,4 kW

Sarcina termică maximă - încălzirea (Q max.) 45,2 kW 60,0 kW

Sarcina termică minimă - încălzirea (Q min.) 8,1 kW 11,3 kW

Date tehnice – generalităţi
VU 486/5-5 (H-INT II) VU 656/5-5 (H-INT II)

Categoria de gaz II2H3P II2H3P

Diametrul tubului de gaz la ieşirea produsului 25 mm 25 mm

Diametrul la ieşirea îmbinării prin comprimare pentru gaz, filet exterior 1" 1"

Diametrul ţevii de retur la ieşirea produsului, filet exterior 1 1/2" 1 1/2"

Diametrul la ieşirea racordului de încălzire, filet exterior 1 1/2" 1 1/2"

Diametrul de racord al supapei de siguranţă, filet interior 3/4" 3/4"

Presiunea de alimentare a gazului G20 2,0 kPa
(20,0 mbar)

2,0 kPa
(20,0 mbar)

Număr CE (PIN) CE-0063CS3428 CE-0063CS3428

Debitul de fum în regimul de încălzire la P min. 3,9 g/s 5,3 g/s

Debitul de fum în regimul de încălzire la P max. 20,3 g/s 27,0 g/s

Tipuri de instalaţii validate C13, C33, C43, C53, C83,
C93, B23, B23(P), B33, B53,
B53(P)

C13, C33, C43, C53, C83,
C93, B23, B23(P), B33, B53,
B53(P)

Temperatura gazelor arse în regimul de încălzire la P min. 50/30 °C 37 ℃ 37 ℃

Temperatura gazelor arse în regimul de încălzire la P max. 50/30 °C 53 ℃ 61 ℃
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VU 486/5-5 (H-INT II) VU 656/5-5 (H-INT II)

Temperatura gazelor arse în regimul de încălzire la P min. 80/60 °C 61 ℃ 65 ℃

Temperatura gazelor arse în regimul de încălzire la P max. 80/60 °C 78 ℃ 78 ℃

Randament nominal la 80/60 °C 97,5 % 97,8 %

Randament nominal la 50/30 °C 106,2 % 105,9 %

Randament nominal la 60/40 °C 103,2 % 102,8 %

Randament nominal în regimul de sarcină parţială (30 %) la 40/30 °C 109,1 % 109,5 %

Clasa NOx 6 6

Dimensiunile produsului, lăţimea 440 mm 440 mm

Dimensiunile produsului, adâncimea 405 mm 473 mm

Dimensiunile produsului, înălţimea 720 mm 720 mm

Masa netă 37,8 kg 47,2 kg

Date tehnice – Electricitate
VU 486/5-5 (H-INT II) VU 656/5-5 (H-INT II)

Conexiune electrică – 230 V
– 50 Hz

– 230 V
– 50 Hz

Siguranţa încorporată (portant) T4H/4A,250V T4H/4A,250V

Putere electrică maximă consumată ≤ 162 W ≤ 250 W

Consumul de putere electrică Standby 1,8 W 1,8 W

Tip de protecţie IPX4D IPX4D

Tensiunea de racordare admisă 195 … 253 V 195 … 253 V
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Listă de cuvinte cheie

A
Aerisirea instalaţiei de încălzire........................................... 21
Alimentare cu energie electrică ........................................... 17
Alimentarea cu aer de ardere............................................ 4–5
Apelarea codurilor de diagnoză........................................... 24
Asistent instalare ........................................................... 20–21
Autotest sistem electronic ................................................... 32
C
Calificare ............................................................................... 3
Caracteristica CE .................................................................. 7
Carcasă frontală închisă........................................................ 5
Cod de eroare ..................................................................... 27
Coduri de statut ............................................................. 18, 41
Concept de comandă .......................................................... 18
Conducta de scurgere a condensului.................................. 15
Conductă flexibilă pentru gaz ................................................ 5
Configurarea aparatului....................................................... 18
Coroziune .............................................................................. 5
Curăţarea componentelor.................................................... 32
Curăţarea sifonului de condens........................................... 35
D
Dimensiuni de racordare ....................................................... 7
Dimensiunile aparatului ......................................................... 7
Dispozitiv de siguranţă .......................................................... 4
Distanţă ................................................................................. 8
distanţe minime ..................................................................... 8
Documentaţii ......................................................................... 6
Durata de blocare a arzătorului ........................................... 25
Durata de blocare a arzătorului, rămasă............................. 25
Durata de post-funcţionare a pompelor............................... 25
E
Efectuarea diagnozei........................................................... 27
Electricitate............................................................................ 4
Etanşeitate .......................................................................... 24
F
Funcţionare dependentă de aerul din cameră .................. 4–5
G
Gaz lichefiat..................................................................... 4, 13
Golirea produsului ............................................................... 36
I
Instalatori ............................................................................... 3
Instrument ............................................................................. 5
Interval de întreţinere .......................................................... 26
Încheierea lucrărilor de curăţare.......................................... 36
Încheierea lucrărilor de inspecţie......................................... 37
Încheierea lucrărilor de întreţinere....................................... 37
Încheierea lucrărilor de verificare ........................................ 36
Încheierea reparaţiei............................................................ 32
Îngheţ .................................................................................... 5
Înlocuirea armăturii de gaz .................................................. 28
Înlocuirea arzătorului ........................................................... 28
Înlocuirea componentelor .................................................... 27
Înlocuirea plăcii electronice pentru interfaţa utilizatorului .... 32
Înlocuirea pompei ................................................................ 31
Înlocuirea schimbătorului de căldură................................... 29
Înlocuirea senzorului de presiune........................................ 30
Înlocuirea suflantei .............................................................. 28
Înlocuirea Venturi ................................................................ 28

L
Legarea la reţea .................................................................. 17
Limbă................................................................................... 20
Locul de instalare .............................................................. 4–5
M
Memoria de avarii ................................................................ 27
Meniu funcţional .................................................................. 32
Mesaj de service ................................................................. 27
Miros de gaze arse................................................................ 4
Mirosul de gaz ....................................................................... 3
Modul de funcţionare al pompelor ....................................... 25
Modulul multifuncţional........................................................ 21
Modulul termocompact .................................................... 5, 33
Monitor în direct................................................................... 18
Montarea carcasei frontale.................................................... 9
Montarea modulului termocompact ..................................... 34
N
Nivelul pentru specialişti...................................................... 18
număr de articol..................................................................... 7
P
Parte laterală, demontare...................................................... 9
Parte laterală, montare.......................................................... 9
Partener service .................................................................. 27
Piese de schimb .................................................................. 27
Plăcuţa de timbru .................................................................. 6
Pornirea produsului ............................................................. 20
Predarea la operator ........................................................... 27
Pregătirea lucrărilor de curăţenie ........................................ 32
Pregătirea lucrărilor de verificare ........................................ 32
Pregătirea reparaţiei............................................................ 28
Prepararea agentului termic ................................................ 18
Prescripţii............................................................................... 5
Programe de verificare ........................................................ 21
Puterea de încălzire maximă......................................... 21, 25
R
Racordul de gaz .................................................................. 14
Realizarea lucrărilor de inspecţie ........................................ 32
Realizarea lucrărilor de întreţinere ...................................... 32
Regimul de protecţie confort ............................................... 27
Reglajul gazului ................................................................... 22
Reglarea caracteristicii pompei ........................................... 26
Reglarea conţinutului de CO2 ............................................. 23
Reglarea puterii pompei ...................................................... 25
Reglarea temperaturii pe retur ............................................ 26
Regulator............................................................................. 17
Releul suplimentar............................................................... 21
Repornirea asistentului de instalare .................................... 21
Returul încălzirii ................................................................... 15
S
Salubrizare, ambalaj............................................................ 37
Salubrizarea ambalajului ..................................................... 37
Schemă ................................................................................. 4
Schimbător de căldură ........................................................ 34
scoaterea definitivă din funcţiune ........................................ 37
Se înlocuieşte placa electronică principală ................... 31–32
Separator de aer, filtru......................................................... 36
seria....................................................................................... 7
Setarea conţinutului de aer ................................................. 23
Setările din fabrică ale parametrilor..................................... 27
Sifon de condens................................................................. 19
Spaţii libere pentru montaj..................................................... 8
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Spray de detectare a scurgerilor ........................................... 5
Supapa de siguranţă ........................................................... 15
Suspendarea produsului ....................................................... 8
T
Telefon instalator................................................................. 21
Temperatură pe tur, maximă ............................................... 26
Tensiune................................................................................ 4
Testul propriu al componentelor.......................................... 32
Tipul de gaz......................................................................... 13
Transport ............................................................................... 5
Traseul gazelor de ardere ..................................................... 4
Tubulatura de admisie/evacuare gaze, conectare .............. 16
Tubulatura de admisie/evacuare gaze, montare................. 16
Tubulatură de admisie/evacuare gaze montată .................... 5
Turul încălzii ........................................................................ 15
U
Umplerea instalaţiei de încălzire ......................................... 20
Utilizarea conform destinaţiei ................................................ 3
Utilizarea programelor de testare ........................................ 18
V
Verificarea arzătorului ......................................................... 34
Verificarea componentelor .................................................. 32
Verificarea conţinutului CO₂ ................................................ 23
Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune... 36
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