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A caldeira MYNUTE X C atende às exigências básicas das seguintes Diretivas:
- Regulamento (UE) 2016/426
- Diretiva de Eficiência: Artigo 7(2) e Anexo III da 92/42/CEE
- Compatibilidade Eletromagnética diretiva 2014/30/UE
- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU
- Diretiva 2009/125/CE conceção ecológica dos aparelhos que consomem
energia;
- Regulamento (EU) 2017/1369 Rotulagem energética
- Regulamento Delegado (UE) nº 811/2013
- Regulamento Delegado (UE) nº 813/2013
- Regulamento Delegado (UE) nº 814/2013.
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RANGE RATED
Esta caldeira pode ser adaptada aos requisitos de calor do sistema e, na verdade,
é possível definir o parâmetro nominal de alcance como mostrado no parágrafo
específico.
Depois de definir o relatório de saída desejado, o valor na tabela na capa posterior
deste manual, para futuras referências.
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MYNUTE X C centrala termică respectă cerinţele de bază ale următoarelor
directive:
- Regolamento (UE) 2016/426
- Directiva de eficienţă: Articolul 7(2) şi anexa III din directiva 92/42/CEE
- Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva 2014/35/UE privind echipamentele de joasă tensiune
- Directiva 2009/125/UE privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile
aparatelor consumatoare de energie
- Regulamentul (UE) 2017/1369 Etichetarea energiei
- Reglementare delegată (UE) nr. 811/2013
- Reglementare delegată (UE) nr. 813/2013
- Reglementare delegată (UE) nr. 814/2013.
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Elementele funcţionale ale centralei
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Cap rezidual pompă de circulaţie
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RANGE RATED
Această centrală termică poate fi adaptată la cerinţele de căldură ale sistemului şi, de
fapt, este posibil să se seteze parametrul cu valoarea nominală, aşa cum se arată în
paragraful respectiv. După setarea puterii dorite, reportaţi valoarea în tabelul de pe
coperta din spate a acestui manual, pentru referinţe viitoare.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

bbATENÇÃO = para ações que exigem cautela especial e preparação adequada.
aaPROIBIDO = para ações que NÃO DEVEM absolutamente ser executadas.
Seção destinada ao usuário.
Atenção
Este manual de instruções contém dados e informações destinados tanto ao utilizador quanto
ao instalador. Especificamente, ele informa que o utilizador, para a utilização da caldeira,
deve consultar os capítulos a seguir:
• Advertências e seguranças
• Manutenção

aaO utilizador não deve intervir nos dispositivos de segurança, substituir partes
do produto, adulterar ou tentar reparar o aparelho. Estas operações devem ser
confiadas exclusivamente ao pessoal profissionalmente qualificado.

bbA empresa fabricante não é responsável por eventuais danos causados pela
inobservância do quanto indicado e/ou pelo desrespeito às normativas em vigor.

În anumite secţiuni ale manualului, sunt utilizate simbolurile:

bbATENŢIE = pentru acţiuni care necesită o atenţie deosebită şi o pregătire
corespunzătoare.

aaINTERZIS = pentru acţiuni care NU TREBUIE să fie efectuate.
Secţiune destinată de asemenea pentru utilizator.
Avertisment
Prezentul manual de instrucţiuni conţine date şi informaţii destinate atât utilizatorului, cât
şi instalatorului. În mod specific, reţineţi că utilizatorul, pentru utilizarea aparatului, trebuie
să se refere la capitole:
• Avertismente şi măsuri de siguranţă
• Întreţinere

aaUtilizatorul nu trebuie să intervină asupra dispozitivelor de siguranţă şi nici să
înlocuiască părţi ale produsului, să desfacă sau să încerce să repare aparatul.
Aceste operaţii trebuie să fie încredinţate exclusiv unor persoane calificate
profesional.

bbProducătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de
nerespectarea indicaţiilor de mai sus şi/sau a normelor în vigoare.
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aaEste interzisă orice operaţiune tehnică sau de curăţare înainte de decuplarea

aparatului de la reţeaua de alimentare electrică, aducând întrerupătorul general al
instalaţiei pe poziţia „oprit” şi întrerupătorul principal al centralei pe „OFF” (oprit).
Este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare fără acordul şi
indicaţiile producătorului aparatului.
Este interzis să trageţi, să desprindeţi, să răsuciţi cablurile electrice care ies din
aparat, chiar dacă acesta este deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
Evitaţi acoperirea sau reducerea dimensiunilor deschiderilor de ventilare a încăperii
de instalare, nu lăsaţi recipiente şi substanţe inflamabile în încăperea în care este
instalat aparatul.
Nu lăsaţi recipiente şi substanţe inflamabile în încăperea în care este instalat
aparatul.
Este interzis să eliberaţi în mediul înconjurător sau să lăsaţi la îndemâna copiilor
materialul ambalajului, întrucât poate fi o potenţială sursă de pericol. Acesta trebuie
eliminat conform prevederilor reglementărilor în vigoare.
Este interzisă blocarea scurgerii condensului. Conducta de evacuare a condensului
trebuie să fie orientată spre conducta de evacuare, împiedicând astfel formarea
unor conducte suplimentare de scurgere.
Nu efectuaţi niciodată lucrări la vana de gaz.

AVERTISMENTE ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ

aa
bbCentralele termice fabricate în fabricile noastre sunt verificate chiar şi în cele mai aa
mici detalii, pentru a proteja utilizatorii şi instalatorii de eventualele vătămări. După
efectuarea lucrărilor asupra produsului, personalul calificat trebuie să verifice cablajul
electric, în special partea dezizolată a cablurilor, care nu trebuie să iasă din placa cu
borne şi să evite posibilitatea contactului cu părţile sub tensiune ale cablurilor.

aa

asiguraţi-vă că este păstrat întotdeauna împreună cu aparatul, chiar dacă este
transferat altui proprietar sau utilizator sau mutat într-un alt sistem de încălzire. În
cazul deteriorării sau pierderii manualului, solicitaţi un alt exemplar Centrului de
asistenţă tehnică de la nivel local.

aa
aa

bbAcest manual de instalare şi de utilizare constituie o parte integrantă a produsului:

bbAceastă centrală termică poate fi instalată şi supusă operaţiunilor de service numai
de personal calificat, în conformitate cu reglementările în vigoare.
bbSe recomandă instalatorului să instruiască utilizatorul cu privire la funcţionarea aa
aparatului şi la normele esenţiale în materie de siguranţă.
bbCentrala trebuie folosită exclusiv în scopul pentru care a fost proiectată. Este aa
exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a producătorului
pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau lucrurilor, ca urmare a unor aaNumai pentru utilizator: Se interzice accesul la părţile interne ale cazanului. Orice
intervenţie asupra cazanului trebuie să fie efectuată de către Centrul de Asistenţă
erori de instalare, reglare, întreţinere sau a utilizării necorespunzătoare.
Tehnică sau de personal calificat profesional.
bbAparatul poate fi utilizat de copii care au împlinit 8 ani şi de persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experienţa sau cunoştinţele
necesare, doar dacă sunt supravegheate direct sau după ce şi-au însuşit MANUAL DE INSTALARE
instrucţiunile corespunzătoare utilizării echipamentului în siguranţă şi înţelegerii
pericolelor pe care le presupun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea
şi întreţinerea aparatului sunt responsabilitatea utilizatorului. Este interzisă curăţarea
sau întreţinerea aparatului de către copii, dacă aceştia nu se află sub supraveghere.

bbDupă îndepărtarea ambalajului, asiguraţi-vă că este complet conţinutul. În cazul în
care conţinutul nu corespunde, adresaţi-vă distribuitorului de la care aţi achiziţionat
centrala.

bbEvacuarea supapei de siguranţă a aparatului trebuie să fie conectată la un sistem
de colectare şi evacuare adecvat. Producătorul aparatului nu este responsabil
pentru eventualele pagube cauzate de intervenţiile asupra supapei de siguranţă.

bbEtanşarea liniei de racordare a golirii condensului trebuie să fie sigură şi linia trebuie
protejată complet împotriva riscului de îngheţ (de exemplu, prin izolarea acesteia).
bbVerificaţi dacă canalul de scurgere a apei de ploaie de la racordul pentru evacuarea
gazelor arse şi ţeava de legătură corespunzătoare nu sunt obstrucţionate.
bbEliminaţi materialele de ambalare în recipiente adecvate, la centre de colectare
corespunzătoare.
bbDeşeurile trebuie să fie eliminate fără riscuri pentru sănătatea umană şi fără a
recurge la proceduri sau la metode care ar putea cauza daune de mediu.
bbÎn timpul instalării, utilizatorul trebuie să fie informat că:
-- în cazul scurgerilor de apă, alimentarea cu apă trebuie să fie oprită şi Centrul de
asistenţă tehnică trebuie contactat imediat
-- verificaţi periodic dacă presiunea de funcţionare a sistemului hidraulic este cuprinsă
între 1 şi 1,5 bari.

bbDacă centrala termică nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se
recomandă efectuarea următoarelor operaţii:
-- aducerea întrerupătorului principal al centralei şi a celui principal al instalaţiei în poziţia
„oprit”
-- închiderea robinetelor de combustibil şi de apă ale instalaţiei de încălzire şi de apă
caldă menajeră
-- golirea circuitelor de încălzire şi de apă caldă menajeră, dacă există riscul de îngheţ

bbÎntreţinerea centralei termice trebuie efectuată cel puţin o dată pe an; acest lucru
trebuie rezervat în prealabil la Centrul de asistenţă tehnică pentru a asigura
standardele de siguranţă necesare.

bbPentru montarea, programarea şi punerea în funcţiune a centralei atunci când este

folosită în sisteme hibride cu pompă de căldură, cilindru de stocare şi circuit de
încălzire solară, consultaţi manualul sistemului.
La sfârşitul ciclului de viaţă, produsul nu trebuie să fie eliminat ca un deşeu solid
municipal, ci trebuie să fie încredinţat unui punct de colectare diferenţiată a deşeurilor.

Pentru siguranţa dumneavoastră, trebuie să reţineţi că:

aaEste

interzisă acţionarea dispozitivelor sau a aparatelor electrice precum
întrerupătoare, electrocasnice etc., dacă se simte miros de carburant sau de gaze
nearse. În acest caz: aerisiţi camera prin deschiderea uşilor şi a ferestrelor:
-- închideţi dispozitivul de oprire a carburantului;
-- solicitaţi intervenţia rapidă a Serviciului de asistenţă tehnică sau a personalului
calificat.

aaEste interzisă atingerea aparatului dacă aveţi picioarele goale şi părţi ale corpului
ude.
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DESCRIERE
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INSTALARE

Centralele MYNUTE X C au un nou sistem de control al arderii ACC (controlul activ al
combustiei). Acest nou sistem de control, dezvoltat de Beretta, asigură funcţionalitate,
eficienţă şi emisii scăzute în orice condiţii. Sistemul ACC utilizează un senzor de ionizare
imersat în flacăra arzătorului, a cărui informaţie permite plăcii de comandă să acţioneze
vana de gaz care reglează carburantul. Acest sistem de control sofisticat asigură reglarea
automată a arderii, astfel încât nu este necesară o calibrare iniţială. Sistemul ACC este
capabil să adapteze centrala termică la funcţionarea cu diferite compoziţii de gaze, diferite
lungimi de ţevi şi altitudini diferite (în limitele de proiectare). Sistemul ACC poate efectua, de
asemenea, o operaţie de auto-diagnosticare care opreşte arzătorul înainte de depăşirea
limitei de emisie superioare permisă.
MYNUTE X C este o centrală termică murală cu condensare de tip C care se utilizează
pentru încălzire şi producere apă caldă menajeră.
În funcţie de accesoriul de evacuare a gazelor arse utilizat, centrala se clasifică în categoriile
B23P; B53P; C(10)*; C13, C13x; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C83, C83x; C93, C93x.
* momentan nu este disponibilă pe modelul 40kW.
În configuraţia B23P (când este instalat la interior) aparatul nu poate fi montat în dormitoare,
băi, camere de duş sau în alte încăperi în care se află şeminee deschise fără circulaţie
adecvată a aerului. Încăperea în care va fi instalată centrala trebuie să fie ventilată în mod
corespunzător. Cerinţele detaliate pentru instalarea coşului de fum, a ţevilor de gaz şi pentru
ventilarea camerei pot fi găsite în UNI 7129-7131.
În configuraţia C, centrala poate fi instalată în orice tip de încăpere, fără să se impună
restricţii cu privire la aerisire sau dimensiunile încăperii.

3.1

Curăţarea sistemului şi caracteristicile apei

În cazul unei noi instalări sau al înlocuirii centralei, trebuie să efectuaţi o curăţare preventivă
a instalaţiei de încălzire. Pentru a garanta buna funcţionare a produsului, după fiecare
operaţiune de curăţare, adăugare de aditivi şi/sau tratamente chimice (de exemplu, antigel,
peliculă etc. ...), asiguraţi-vă că parametrii din tabel se încadrează în valorile indicate.
PARAMETRI
UM APA DIN CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE APĂ DE UMPLERE
Valoare PH
7–8
Duritate
°F
<15
Aspect
limpede
Fe
mg/kg
0.5
Cu
mg/kg
0.1
-

3.2

Manipulare

3.3

Locul de instalare

După despachetare, manipularea centralei se face manual folosind cadrul de susţinere.
Centrala MYNUTE X C poate fi instalată în mai multe tipuri de camere, atât timp cât
conductele de evacuare a gazelor arse şi conductele de admisie a aerului pentru ardere
sunt aduse la exteriorul încăperii.
În acest caz, camera nu necesită o gură de aerisire deoarece centralele MYNUTE X C au
un circuit de ardere care este „etanş” în raport cu mediul de instalare.

bbTrebuie avute în vedere spaţiile necesare pentru accesul la dispozitivele de
siguranţă şi de reglare şi pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere.
bbAsiguraţi-vă că gradul de protecţie electrică al centralei este adecvat caracteristicilor
încăperii de instalare.
bbÎn cazul în care centrala este alimentată cu gaz combustibil având o greutate
specifică superioară celei a aerului, părţile electrice trebuie amplasate la o distanţă
de peste 500 mm.
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3.4

Montarea pe instalaţii vechi sau care trebuie să fie recondiţionate

Când centrala MYNUTE X C este montată pe instalaţii vechi sau pe instalaţii recondiţionate,
verificaţi dacă:
-- Coşul de fum este adaptat la temperaturile produşilor de ardere în regim de condens,
este calculat şi realizat conform normelor, este cât mai rectiliniu posibil, etanşeizat, izolat
şi nu prezintă blocaje sau restrângeri. Este dotat cu sistemele adecvate de colectare şi
de evacuare a condensului
-- Instalaţia electrică este realizată conform normelor specifice, de către personal calificat
-- Conducta de alimentare cu combustibil şi eventualul rezervor (GPL) sunt concepute
conform normelor specifice
-- Vasul de expansiune asigură absorbţia totală a dilatării fluidului din instalaţie
-- Debitul şi prevalenţa pompei de circulaţie sunt adecvate pentru caracteristicile instalaţiei
-- Instalaţia se spală, se curăţă de orice urme de noroi, se construieşte, se ventilează şi
se etanşează. Se recomandă ca un filtru magnetic să fie instalat pe conducta de retur
a instalaţiei
-- Sistemul de evacuare a condensului (sifon) este racordat şi îndreptat spre conducta de
colectare a apei pluviale.

3.5

Norme privind instalarea

Instalarea trebuie efectuată de personal calificat, în conformitate cu următoarele standarde
de referinţă: UNI 7129-7131 şi CEI 64-8.
De asemenea, trebuie respectate întotdeauna normele locale ale pompierilor, ale companiei
de gaz şi alte eventuale prevederi municipale.
POZIŢIE
MYNUTE X C este o centrală de perete pentru încălzire pentru producerea apei calde care,
în funcţie de tipul de instalare, se împarte în două categorii:
-- centrală de tip B23P-B53P, instalare forţată deschisă, cu conductă de evacuare a gazelor
arse şi aspirare a aerului de ardere din mediul în care este instalată. Dacă centrala nu
este instalată la exterior, admisia aerului în zona de instalare este obligatorie.
-- centrală de tip C(10), C13, C13x; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C83, C83x, C93,
C93x: aparat cu carcasă etanşă, cu conductă de evacuare a gazelor arse şi aspirare a
aerului de ardere din exterior. Nu necesită priză de aer în spaţiul în care este instalată.
Acest tip TREBUIE să fie instalat folosind ţevi concentrice sau alte tipuri de evacuări
concepute pentru centrale termice cu condensare cu o cameră etanşă.
MYNUTE X C poate fi instalată în exterior într-un loc parţial protejat (de exemplu, un loc în care
centrala termică nu este expusă contactului direct sau infiltrării ploii, zăpezii sau grindinei) şi
în conformitate cu reglementările locale şi naţionale. Centrala termică poate funcţiona într-un
interval de temperatură cuprins între >0°C şi +60°C.
MYNUTE X 25 C poate fi instalată și în exterior în unitatea încorporată.
SISTEMUL DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEŢULUI
Centrala este echipată în serie cu un sistem automat de protecţie la îngheţ, care se activează
atunci când temperatura apei din circuitul primar scade sub 5°C. Acest sistem este întotdeauna
activ şi asigură protecţia centralei până la o temperatură de 0 °C a aerului din locul de instalare.

-- conectaţi conducta de evacuare a condensului furnizată împreună cu produsul, apoi
evacuaţi condensul într-un sistem adecvat de evacuare în conformitate cu normele
actuale.

bbDacă nu este posibilă montarea dispozitivului SRD datorită interferenţei cu alte

obiecte situate sub centrală, este posibilă montarea acestuia într-o poziţie diferită
prin introducerea unei ţevi de legătură între dispozitivul SRD şi sifon pentru a
asigura o etanşare perfectă. Dispozitivul SRD trebuie aşezat întotdeauna în poziţie
VERTICALĂ pentru a vă asigura că funcţionează corect.

3.7

Poziţionarea centralei cu montare pe perete şi a conexiunilor
hidraulice (Fig. 10)

Centrala termică este livrată standard cu o placă de susţinere centrală termică. Poziţia
şi dimensiunea îmbinărilor hidraulice sunt descrise în detaliu. Pentru montare, efectuaţi
următoarele operaţiuni:
-- fixaţi placa de susţinere centrală termică (F) pe perete şi folosiţi o nivelă cu bulă de aer
pentru a vă asigura că este perfect orizontală
-- marcaţi cele 4 găuri (ø 6 mm) prevăzute pentru fixarea plăcii de susţinere centrală
termică (F)
-- asiguraţi-vă că toate măsurile sunt exacte, apoi găuriţi peretele utilizând un burghie care
să aibă vârful cu diametrul indicat anterior
-- fixaţi placa cu cadrul integrat (G) pe perete.
-- fixaţi ţeava furnizată în plicul documentaţiei la fitingul supapei de siguranţă (S), apoi
racordaţi-o la un sistem adecvat de golire.
Efectuaţi racordurile hidraulice:
M
tur încălzire
3/4” M
AC
ieşire apă caldă
1/2” M
G
gaz
3/4” M
R
retur încălzire
3/4” M
AF
intrare apă rece
1/2” M
S
supapă de siguranţă
1/2” M

3.8

Conexiuni electrice

Conexiuni de joasă tensiune

Efectuaţi conexiunile de joasă tensiune după cum urmează:
 utilizaţi conectorii furnizaţi cu produsul:
 conector cu 4 poli pentru BUS 485 (- A B +)
 conector cu 8 poli pentru TBT - TA -OT+ - SE

CN4

CN8

bb

- A B +

bbInstalarea setului de încălzire antigel trebuie efectuată numai de personal

autorizat, respectând instrucțiunile din kit.
În condiţii normale de funcţionare, centrala are capacitatea de a se proteja împotriva îngheţului.
În cazul în care centrala este lăsată fără alimentare pentru perioade lungi de timp în zone în
care pot fi atinse temperaturi mai mici de 0 °C şi nu se doreşte golirea instalaţiei de încălzire,
pentru protecţia împotriva îngheţului a centralei se recomandă introducerea în circuitul
principal a unui lichid antigel de calitate corespunzătoare. Urmaţi cu rigurozitate instrucţiunile
producătorului în ceea ce priveşte procentul de lichid de protecţie împotriva îngheţului în
raport cu temperatura minimă la care se doreşte menţinerea circuitului aparatului, durata
sau eliminarea lichidului. În ceea ce priveşte circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă
golirea circuitului. Materialele din care sunt realizate componentele centralei rezistă la lichide
antigel pe bază de glicoli etilenici.
DISTANŢE MINIME (Fig. 8a-8b)
Pentru a asigura accesul la centrala termică pentru operaţiile normale de întreţinere,
respectaţi distanţele libere minime de instalare prevăzute.
Pentru poziţionarea corectă a aparatului, reţineţi că:
-- acesta nu trebuie să fie amplasat deasupra unui aragaz sau a altui dispozitiv de gătit
-- este interzisă lăsarea produselor inflamabile în camera unde este instalată centrala
termică
-- pereţii sensibili la căldură (de exemplu, pereţii din lemn) trebuie să fie protejaţi cu o
izolaţie adecvată.

bbLa instalare, este ABSOLUT NECESAR să se ofere spaţiile necesare pentru
introducerea instrumentului pentru analiza arderii. Am furnizat un exemplu de schemă în
care distanţele dintre centrală şi unitatea de perete / nişă au fost obţinute cu ajutorul unui
instrument cu o lungime de 300 mm. Instrumentele mai lungi necesită mai mult spaţiu.

3.6

Instalarea conductei de evacuare a condensului (Fig. 9)

bbÎnainte de a porni centrala, chiar şi temporar, este necesară instalarea dispozitivului

SRD furnizat. Producătorul NU îşi asumă răspunderea pentru vătămările corporale
sau daunele materiale cauzate de centrala care funcţionează fără ca dispozitivul
SRD să fie instalat corect.
Pentru instalare, procedaţi după cum urmează:
-- îndepărtaţi capacul (T) al sifonului
-- fixaţi dispozitivul SRD în sifon, poziţionând garnitura între acestea, înşurubându-l până
la capăt şi verificând etanşarea

TBT

TA
nero

centrala trebuie să poată fi pornită; prin urmare, orice condiţie de blocare
(de exemplu, lipsa alimentării cu gaz sau cu energie electrică) dezactivează
protecţia.
Atunci când cazanul este instalat într-un loc unde există riscul de îngheț, cu
temperaturi exterioare mai mici de 0°C, trebuie utilizat un set de încălzire antigel pentru a proteja circuitul de apă caldă menajeră și scurgerea de condens
(disponibil la cerere - vezi catalogul) cazanul până la -15°C.

bianco

bbPentru a beneficia de această protecţie, bazată pe funcţionarea arzătorului,

OT+

SE

Intrare contact
fărăprivo
tensiune
Utilizzare
contatto
di tensione
CN4
CN8

(- A B +)
TBT
TA
OT+
SE
bianco
nero

Magistrala 485
Termostat limită temperatură scăzută
Termostat de cameră (intrare contact fără tensiune)
Term. în aer liber
Senzor de temperatură externă
alb
negru

 efectuaţi conexiunile electrice utilizând conectorul dorit, după cum este indicat în schiţa
de detaliu
 după efectuarea conexiunilor electrice, introduceţi corect conectorul în piesa pereche.

bbVă recomandăm să utilizaţi conductori cu o secţiune de maxim 0,5 mm .
bbÎn cazul unei conexiuni TA sau TBT, scoateţi conductorii de şuntare aferenţi de pe placa
cu borne.
bbDacă nu este conectată cutia de conexiuni electrice de joasă tensiune, centrala termică
2

nu porneşte.

CN8

CN4

93

MYNUTE X

Conectarea comenzii la distanţă OTBus

Când este conectată la sistem un sistem de control de la distanţă OTBus, afişajul centralei
prezintă următoarele:

În special, pe afişajul centralei termice:
 nu mai este posibilă setarea stării centralei la starea OPRIT/IARNĂ/VARĂ (este setată
prin comanda la distanţa OTBus)
 nu mai este posibilă setarea punctului de setare a apei calde menajere al centralei
termice (este setat prin comanda la distanţa OTBus)
 nu este posibilă activarea funcţiei CONTROLUL COMBUSTIEI în cazul în care centrala
este conectată la un OTBus la distanţă.
În plus:
 valoarea de setare a apei calde menajere este afişată în meniul INFO
 combinaţia tastelor A+B rămâne activă pentru setarea funcţiei APĂ CALDĂ MENAJERĂ
CONFORT
 valoarea de setare pentru încălzire de pe afişajul centralei este utilizată dacă există solicitări de încălzire de la TA, iar comanda de la distanţă OTBus nu prezintă solicitare dacă parametrul DO_AUX1 = 1 sau
DO_AUX1 = 0 și jumperul pe pinul 1-2 al X21 închis.
Putem observa că, prin conectarea comenzii la distanţă OTBus, nu este posibil să se
modifice la 1 valorile parametrilor MAIN ZONE ACTUATION TYPE şi ZONE1 ENABLE.
Observaţie: comanda de la distanţă OT+ nu poate fi conectată dacă sistemul dispune
deja de plăci de interfaţă BE16. Din acelaşi motiv, plăcile BE16 nu pot fi conectate
dacă există deja un dispozitiv OT+.
În
acest
caz,
sistemul
prezintă
următorul
mesaj
de
eroare:
<<OT+ CONFIGURATION ERROR>>.
Conexiuni de înaltă tensiune
Conexiunea la reţeaua electrică trebuie să fie realizată prin intermediul unui dispozitiv
de separare cu o deschidere omnipolară de cel puţin 3,5 mm (EN 60335/1, categoria
3). Aparatul funcţionează cu curent alternativ la 230 V/50 Hz şi este în conformitate cu
standardul EN 60335-1. Este obligatorie conectarea cu o împământare eficientă, conform
normativelor în vigoare.

3 - POMPĂ DE CIRCULAŢIE CU VITEZĂ VARIABILĂ CU MOD DE VITEZĂ MAXIMĂ FIXĂ
(PUMP CONTROL TYPE = 1)
În acest mod, când este activată, pompa de circulaţie funcţionează în permanenţă la viteza
maximă. Utilizat în sisteme cu cădere de presiune mare, în care este necesară exploatarea la
maxim a presiunii utile a centralei, pentru a asigura circulare suficientă (debit de sistem la viteza
maximă sub 600 litri/oră). Se utilizează atunci când există amestecuri cu debite mari în circuitul
din aval. Operaţional:
 Accesaţi parametrul PUMP CONTROL TYPE
 Setaţi valoarea = 1
4 - UTILIZARE EXCEPŢIONALĂ A UNEI POMPE DE CIRCULAŢIE STANDARD A CĂREI
VITEZĂ NU POATE FI REGLATĂ (PUMP CONTROL TYPE = 0)
Acest mod trebuie utilizat în cazuri excepţionale în care doriţi să utilizaţi o pompă de circulaţie
UPS tradiţională în cazan.
CONFIGURAŢII RECOMANDATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR
SENZOR DE TEMPERATURĂ
EXTERNĂ
(YES REGLARE TERMICĂ)

SENZOR DE TEMPERATURĂ
EXTERNĂ
(FĂRĂ REGLARE TERMICĂ)

TEMPERATURĂ
TEMPERATURĂ
(podea)

ΔT constantă
(5 ≤ PUMP CONTROL TYPE
≤ 7)

PROPORŢIONAL
(PUMP CONTROL TYPE = 85)

TEMPERATURĂ
TEMPERATURĂ
(radiatoare fără
supape termostatice)

ΔT constantă
(15 ≤ PUMP CONTROL TYPE
≤ 20)

PROPORŢIONAL
(PUMP CONTROL TYPE = 85)

TEMPERATURĂ
TEMPERATURĂ
(radiatoare cu
supape termostatice)

ΔT constantă
(15 ≤ PUMP CONTROL TYPE
≤ 20)

PROPORŢIONAL
(PUMP CONTROL TYPE = 60)

3.11

Resetarea manuală a pompa de circulaţie

bbDe asemenea, vă sfătuim să respectaţi conexiunea fază-nul (L-N).
bbConductorul de legare la pământ trebuie să fie cu câţiva centimetri mai lung decât
celelalte.
bbPentru a crea etanşeitatea centralei, utilizaţi o clemă şi strângeţi-o pe canalul de

3.12

Demontarea carcasei

3.9

Conexiunea de gaz

ATENŢIE

3.10

Pompă de circulaţie cu viteză variabilă

Pompa de circulaţie dispune de o funcţie electronică de resetare, însă, dacă este necesară
resetarea manuală, procedaţi în modul următor:
- utilizaţi o şurubelniţă Philips, de preferat Phillips nr. 2
- introduceţi şurubelniţa în gaură până când intră în contact cu şurubul de resetare, apoi apăsaţi
(în principiu, şurubul ar trebui să intre aproximativ 2 mm) şi rotiţi în sens invers acelor de
ceasornic.

bbEste responsabilitatea instalatorului să asigure o împământare adecvată a
aparatului; producătorul nu răspunde pentru eventuale daune cauzate de realizarea
incorectă sau de nerealizarea acesteia

cablu utilizat.
Centrala termică poate funcţiona cu o alimentare fază-nul sau fază-fază (neoscilantă).
Este interzisă utilizarea conductelor de gaz şi/sau de apă ca împământare pentru aparaturile
electrice. Pentru conexiunea electrică, folosiţi cablul de alimentare din dotare. Dacă trebuie
înlocuit cablul de alimentare, utilizaţi un cablu HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm², Ø exterior
max. 7 mm.
Racordarea alimentării cu gaz trebuie efectuată în conformitate cu standardele actuale de
instalare. Înainte de efectuarea racordării, verificaţi dacă tipul de gaz este acela pentru care
aparatul este reglat.
Funcţia de modulare a pompei de circulaţie este activă numai pentru funcţia încălzire.
La comutarea comutatorului cu trei căi pentru apa caldă menajeră, pompa de circulaţie
funcţionează întotdeauna la viteza maximă. Funcţia de modulare a pompei de circulaţie
se aplică numai pompei de circulaţie a cazanului, nu pompelor de circulaţie ale dispozitivelor
externe conectate (e.g. pompă de circulaţie de relansare).
Există 4 moduri de gestionare din care puteţi alege, în funcţie de situaţie şi de tipul de sistem.
La accesarea meniului CH, parametrul PUMP CONTROL TYPE, puteţi alege din:
1 - POMPĂ DE CIRCULAŢIE CU VITEZĂ VARIABILĂ CU MOD PROPORŢIONAL (41 <=
PUMP CONTROL TYPE <= 100)
2 - POMPĂ DE CIRCULAŢIE CU VITEZĂ VARIABILĂ CU MOD ∆ T CONSTANT (2 <= PUMP
CONTROL TYPE <= 40)
3 - POMPĂ DE CIRCULAŢIE ÎN MODUL VITEZĂ MAXIMĂ FIXĂ (PUMP CONTROL TYPE = 1)
4 - UTILIZARE EXCEPŢIONALĂ A UNEI POMPE DE CIRCULAŢIE STANDARD A CĂREI
VITEZĂ NU POATE FI REGLATĂ (PUMP CONTROL TYPE = 0)
1 - POMPĂ DE CIRCULAŢIE CU VITEZĂ VARIABILĂ CU MOD PROPORŢIONAL (41 <=
PUMP CONTROL TYPE <= 100)
În acest mod, placa centralei determină care curbă de fluaj să fie adoptată pentru puterea
instantanee a centralei.
2 - POMPĂ DE CIRCULAŢIE CU VITEZĂ VARIABILĂ CU MOD ∆ T CONSTANT (2 <= PUMP
CONTROL TYPE <= 40)
În acest mod, instalatorul setează să se menţină valoarea ∆T între alimentare şi retur (spre
ex.: dacă se introduce valoarea= 10, viteza pompei de circulaţie se va modifica pentru a avea
un debit de sistem prin care să se menţină ∆T la 10°C în amonte şi în aval de schimbătorul de
căldură).
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Pentru a avea acces la componentele din interior, scoateţi carcasa aşa cum este indicat
mai jos:
-- identificaţi şi deşurubaţi cele 2 şuruburi (A - fig. 11) de fixare a carcasei la centrală
acţionând cele două cleme de fixare (C - fig. 11), desprindeţi partea inferioară a carcasei
-- ridicaţi carcasa în sus pentru a o elibera de la urechile superioare (B - fig. 11), apoi
scoateţi-o.

bbÎn cazul demontării panourilor laterale, reasamblaţi-le în poziţia iniţială consultând
etichetele adezive de pe pereţii acestora.
bbDacă panoul frontal este deteriorat, acesta trebuie înlocuit.
bbPanourile de absorbţie a zgomotului din interiorul pereţilor din faţă şi laterali asigură
etanşarea la aer a tubulaturii de alimentare cu aer în mediul de instalare.
bbPrin urmare, este ESENŢIAL ca, după operaţiile de demontare, să se repoziţioneze
corect componentele astfel încât să se asigure că etanşeitatea centralei termice este
eficientă.

3.13

Evacuarea gazelor arse şi admisia aerului pentru ardere (Fig. 12)

Pentru a evacua produşii de ardere, consultaţi UNI 7129-7131. De asemenea, trebuie
respectate întotdeauna normele locale ale pompierilor, ale companiei de gaz şi alte
eventuale prevederi municipale. Evacuarea produşilor de ardere este realizată de un
ventilator centrifugal, iar placa de comandă monitorizează în mod constant dacă acesta
funcţionează corect. Este esenţial ca pentru evacuarea gazelor arse şi admisia aerului de
ardere pentru centrala termică să fie utilizate doar ţevi originale (cu excepţia tipului C6) şi
racordarea să fie realizată corect, aşa cum se indică în instrucţiunile furnizate cu accesoriile
pentru gazele arse. La un singur coş de fum pot fi conectate mai multe aparate, cu condiţia
ca fiecare dintre acestea să fie de tip cu condensare. Centrala este un aparat de tip C (cu
cameră etanşă), deci trebuie sa aibă o conexiune sigură la conducta de evacuare a gazelor
de ardere şi la tubul de absorbţie a aerului pentru ardere; amândouă cu ieşire la exterior şi
fără de care aparatul nu poate funcţiona.
Tipurile de terminale disponibile pot fi concentrice sau duble.

ROMÂNĂ

Conducte coaxiale (ø 80-125 mm) (Fig. 16)

Tabel lungimi ţevi de admisie/evacuare
Lungime rectilinie maximă
25C

30C

35C

40C

Conductă evacuare gaze arse
Ø 80 mm (instalare „forţată
110 m
65m
65m
53m
deschisă”) (tip B23P-B53P)
Ţeavă concentrică
10 m
6m
6m
6m
Ø 60‑100 mm (orizontală)
Ţeavă concentrică Ø 60‑100 mm
11 m
7m
7m
7m
(verticală)
Ţeavă concentrică
25 m
15 m
15 m
15 m
Ø 80‑125 mm
Ţeavă dublă Ø 80 mm
60+60 m 33+33 m 35+35 m 28+28 m

Scădere de
presiune
Cot
Cot
45°
90°
1m

1.5 m

1.3m

1.6m

1.3m

1.6m

1m

1.5 m

1m

1.5 m

bbLungimea rectilinie include primul cot (conexiunea la centrală), terminalele şi

îmbinările. Se face o excepţie pentru ţeava coaxială verticală Ø 60-100 mm, a cărei
lungime rectilinie nu include coturi.

bbCentrala termică este furnizată fără setul de evacuare a gazelor arse/de admisie a
aerului, deoarece este posibilă utilizarea accesoriilor pentru aparatele cu condensare
care se adaptează cel mai bine la caracteristicile de instalare (consultaţi catalogul).

bbLungimile maxime ale ţevilor se referă la accesoriile coşului de fum disponibile în
catalog.
bbEste obligatorie utilizarea conductelor specifice.
bbConductele de evacuare a gazelor de ardere neizolate sunt potenţiale surse de
pericol.
bbUtilizarea unei ţevi mai lungi cauzează o pierdere a puterii centralei termice.
bbAsiguraţi o înclinare a conductei de evacuare a gazelor arse de 3° către centrală.
bbŢevile de evacuare pot fi orientate în direcţia cea mai potrivită cerinţelor instalaţiei.
bbDupă cum prevăd normele în vigoare, centrala poate primi şi a evacua prin intermediul
sifonului propriu condensul din gazele arse şi/sau apele meteorice provenite din
sistemul de evacuare a gazelor arse.

bbÎn cazul în care este instalată o eventuală pompă de relansare pentru condens,
verificaţi datele tehnice privind debitul (furnizate de către producător) pentru a
asigura funcţionarea corectă a acesteia.

Instalaţia „forţat-deschisă” (B23P-B53P) (Fig. 13)

În această configuraţie, centrala termică este racordată la ţeava de evacuare a gazelor arse
de ø 80 mm prin intermediul unui adaptor.
-- Poziţionaţi adaptorul astfel încât ţeava de Ø 60 să intre complet în turela de gaze arse
a centralei termice.
-- Odată poziţionat, asiguraţi-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul
(B) de pe partea de Ø 100 a adaptorului.
-- Strângeţi complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei,
astfel încât adaptorul să fie fixat.

-- Poziţionaţi elementul vertical de fixare al adaptorului astfel încât ţeava de Ø 60 să intre
complet în turela de gaze arse a centralei termice.
-- Odată poziţionat, asiguraţi-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul
(B) de pe partea de Ø 100 a adaptorului.
-- Strângeţi complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei,
astfel încât adaptorul să fie fixat.
-- Fixaţi apoi pe îmbinarea verticală kitul adaptor Ø 80-125.

Ţevi duble cu tubulatură Ø 80 (Ø50 - Ø60 - Ø80) (Fig. 17)

Datorită caracteristicilor centralei termice, o ţeavă de evacuare a gazelor arse de Ø80
poate fi racordată la porţiunile de tubulatură Ø50 - Ø60 - Ø80.

bbPentru cuplare se recomandă efectuarea unui calcul de proiect pentru respectarea
normelor în materie în vigoare.

Tabelul prezintă configuraţiile standard acceptate.
Tabel conţinând configurarea de bază a conductelor (*)
1 cot la 90° Ø 80
Conductă de 4,5 m Ø80
1 cot la 90° Ø 80
Conductă de 4,5 m Ø80
Evacuare
Reducţie de la Ø80 la Ø50, de la Ø80 la Ø60
gaze arse
Cot de bază 90°, Ø50 sau Ø60 sau Ø80
Pentru lungimile de ţevi de tubulatură, consultaţi tabelul
(*) Utilizaţi accesorii pentru sistemul de gaze arse din plastic (PP) pentru centrale termice
cu condensare: Ø50 şi Ø80 clasa H1 şi Ø60 clasa P1.
Aspiraţie aer

Centralele termice sunt setate din fabrică la:
25 C: 6.200 rot/min în modul de încălzire şi 7.600 în modul de apă caldă menajeră, iar
lungimea maximă care poate fi atinsă este de 5m pentru ţeava de Ø 50, 18m pentru ţeava
de Ø 60 şi 98m pentru ţeava de Ø 80.
30 C: 5.800 rot/min în modul de încălzire şi 6.900 în modul de apă caldă menajeră, iar
lungimea maximă care poate fi atinsă este de 2m pentru ţeava de Ø50, 11m pentru ţeava
de Ø60 şi 53m pentru ţeava de Ø80.
35 C: 6.900 rot/min în modul de încălzire şi 7.800 în modul de apă caldă menajeră, iar
lungimea maximă care poate fi atinsă este de 2m pentru ţeava de Ø50, 11m pentru ţeava
de Ø60 şi 57m pentru ţeava de Ø80.
40 C: 6.900 rot/min în modul de încălzire şi 9.100 în modul de apă caldă menajeră, iar
lungimea maximă care poate fi atinsă este de 7m pentru ţeava de Ø60 şi 42m pentru ţeava
de Ø80 (nu se aplică pentru ţeava de Ø50).
Dacă este necesar să se atingă lungimi mai mari, compensaţi scăderea de presiune cu o
creştere a turaţiei ventilatorului, aşa cum se indică în tabelul cu reglaje, pentru a furniza
puterea termică de intrare nominală.

bbCalibrarea valorii minime nu trebuie modificată.
Tabel cu reglaje

Rotaţii ventilator
rot/min

Conducte coaxiale (ø 60-100 mm) (Fig. 14)

-- Poziţionaţi cotul astfel încât ţeava de Ø 60 să intre complet în turela de gaze arse a
centralei termice.
-- Odată poziţionat, asiguraţi-vă că cele 4 crestături (A) de pe flanşă se racordează la
canalul (B) de pe partea de Ø 100 a cotului.
-- Strângeţi complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei,
astfel încât cotul însuşi să fie fixat.

25C

Conducte separate (ø 80 mm) (Fig. 15)

Ţeava de admisie a aerului pentru ardere trebuie selectată dintre cele două intrări, demontaţi
dopul de închidere fixat cu şuruburi şi fixaţi deflectorul specific de aer.
-- Poziţionaţi adaptorul pe ţeava de gaze arse astfel încât ţeava de Ø 60 să intre complet în
turela de gaze arse a centralei termice.
-- Odată poziţionat, asiguraţi-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul
(B) de pe partea de Ø 100 a adaptorului.
-- Strângeţi complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei,
astfel încât adaptorul să fie fixat.
Atunci când se utilizează setul de splittere de la Ø 60-100 la Ø 80-80 în loc de sistemul de
ţevi duble, va exista o pierdere la lungimile maxime aşa cum se indică în tabel.
-- Poziţionaţi splitterul astfel încât ţeava de Ø 60 să intre complet în turela de gaze arse a
centralei termice.
-- Odată poziţionat, asiguraţi-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul
(B) de pe partea de Ø 100 a separatorului.
-- Strângeţi complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei,
astfel încât adaptorul să fie fixat.
Pierdere de lungime (m)

Ø50

Ø60

0.5

1.2

30C

Încălzire
6.200
6.300
6.400
6.500
6.600
6.700
6.800
6.900
7.000
7.100
5.800
5.900
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
6.600
6.700

DHW
7.600
7.700
7.800
7.900
8.000
8.100
8.200
8.300
8.400
8.500
6.900
7.000
7.100
7.200
7.300
7.400
7.500
7.600
7.700
7.800

Reţea de conducte
Lungime maximă [m]
Ø 50
5
7 (*)
9 (*)
11 (*)
13 (*)
15 (*)
17 (*)
19 (*)
22 (*)
24 (*)
2
4
5 (*)
7 (*)
9 (*)
10 (*)
12 (*)
14 (*)
16 (*)
17 (*)

Ø 60
18
23 (*)
28 (*)
33 (*)
38 (*)
43 (*)
48 (*)
53 (*)
58 (*)
63 (*)
11
15
19 (*)
24 (*)
28 (*)
32 (*)
36 (*)
40 (*)
44 (*)
49 (*)

Ø 80
98
125 (*)
153 (*)
181 (*)
208 (*)
236 (*)
263 (*)
291 (*)
319 (*)
346 (*)
53
73
93 (*)
113 (*)
133 (*)
153 (*)
173 (*)
193 (*)
214 (*)
234 (*)

ΔP la ieşirea
centralei
Pa
174
213
253
292
332
371
410
450
489
528
150
189
229
268
308
347
386
426
465
504

Ø80
5,5 pentru ţeava de gaze arse
7,5 pentru ţeava de aer
95
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35C

40C

6.900

7.800

2

11

57

190

7.000

7.900

3 (*)

15 (*)

75 (*)

229

7.100

8.000

4 (*)

19 (*)

93 (*)

269

7.200

8.100

6 (*)

22 (*)

112 (*)

308

7.300

8.200

7 (*)

26 (*)

130 (*)

348

7.400

8.300

9 (*)

30 (*)

148 (*)

387

7.500

8.400

10 (*)

33 (*)

166 (*)

426

7.600

8.500

12 (*)

37 (*)

184 (*)

466

7.700

8.600

13 (*)

40 (*)

202 (*)

505

7.800

8.700

15 (*)

44 (*)

220 (*)

544

6.900

9.100

nu se aplică

7

42

196

7.000

9.200

nu se aplică (*)

10 (*)

60 (*)

235

7.100

9.300

1 (*)

13 (*)

78 (*)

275

7.200

9.400

3 (*)

16 (*)

96 (*)

314

7.300

9.500

4 (*)

19 (*)

114 (*)

354

7.400

9.600

5 (*)

23 (*)

138 (*)

393

7.500

9.700

7 (*)

26 (*)

156 (*)

432

7.600

9.800

8 (*)

29 (*)

174 (*)

472

7.700

9.900

9 (*)

32 (*)

192 (*)

511

7.800
10.000
10 (*)
35 (*)
210 (*)
550
(*) Lungimea maximă care poate fi instalată DOAR cu ţevi de evacuare de tip H1.
Configuraţiile de Ø50, Ø60 sau Ø80 conţin datele testelor de laborator. În cazul unor
instalaţii diferite faţă de cele indicate în tabelele cu „configurări standard” şi „reglaje”,
consultaţi lungimile liniare echivalente de mai jos.

bbÎn orice caz, lungimile maxime declarate în manual sunt garantate şi este esenţial să
nu fie depăşite.

COMPONENTĂ
Cot 45°
Cot 90°
Extensie 0,5 m
Extensie 1,0 m
Extensie 2,0 m

3.14

Echivalent liniar în metri Ø80 (m)
Ø 50
Ø 60
12.3
5
19.6
8
6.1
2.5
13.5
5.5
29.5
12

Instalare pe coşuri de fum colective sub presiune pozitivă
(fig 18)

Coşul de fum colectiv este un sistem de evacuare a gazelor arse adecvat pentru a colecta
şi a evacua gazele de ardere provenind de la mai multe aparate, instalate la mai multe etaje
ale unei clădiri. Coşurile de fum colective cu presiune pozitivă pot fi utilizate numai pentru
aparate în condensare de tip C. Drept urmare, configuraţia B53P/B23P este interzisă.
Instalarea centralelor pe coşurile de fum colective cu presiune este permisă exclusiv
pentru G20. Centrala este dimensionată să funcţioneze corect până la o presiune maximă
internă a coşului de fum care să nu depăşească valoarea de 25 Pa. Asiguraţi-vă că turaţia
ventilatorului este conformă cu specificaţiile din tabelul „Date tehnice”. Asiguraţi-vă că
tuburile de aspirare a aerului şi de evacuare a gazelor de ardere sunt etanşe.
AVERTISMENTE:

bbToate aparatele conectate la un coş colectiv trebuie să fie de acelaşi tip şi trebuie să aibă
caracteristici de ardere asemănătoare.
bbNumărul de aparate care pot fi conectate la un coş colectiv cu presiune pozitivă este

stabilit de proiectantul coşului.
Centrala este proiectată să fie conectată la un coş de fum colectiv dimensionat astfel încât
să funcţioneze în condiţii în care presiunea statică a conductei colective pentru gaze arse
poate depăşi presiunea statică a conductei colective de aer de 25 Pa în condiţiile în care n-1
centrale funcţionează la capacitate termică nominală maximă şi 1 centrală la capacitatea
termică minimă permisă de comenzi.

-- numele producătorului conductei colective pentru gaze arse sau simbolul de
identificare a acesteia.
Consultaţi normele în vigoare cu privire la evacuarea gazelor de ardere şi prevederile
în acest sens la nivel local.
Conducta pentru gaze arse trebuie selectată în mod corespunzător pe baza
parametrilor prezentaţi mai jos.

bb
bb

ø 60-100
ø 80
ø 80/125

lungime maximă
4,5
4,5
4,5

lungime minimă
0,5
0,5
0,5

UM
m
m
m

bbTerminalul conductei colective trebuie să genereze tiraj.
bbÎnainte de efectuarea oricărei operaţiuni, deconectaţi aparatul de la sursele de
alimentare cu energie electrică.
bbÎnainte de montaj, aplicaţi lubrifiant necoroziv pe garnituri.
bbConducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie înclinată, în cazul unei
conducte orizontale, cu 3° înspre centrală.
bbNumărul şi caracteristicile aparatelor conectate la coşul de fum trebuie să
corespundă caracteristicilor reale ale coşului de fum respectiv.
bbCondensul se poate scurge în interiorul centralei.
bbValoarea maximă de recirculare permisă în condiţii de vânt este de 10%.
bbDiferenţa maximă de presiune admisă (25 Pa) între orificiul de admisie a gazelor de
ardere şi orificiul de evacuare a aerului unui coş de fum colectiv nu poate fi depăşită
în condiţiile în care n-1 centrale funcţionează la capacitate termică nominală maximă
şi 1 centrală la capacitatea termică minimă permisă de comenzi.
Conducta colectivă pentru gaze arse trebuie să fie adecvată pentru o suprapresiune
de cel puţin 200 Pa.
Coşul de fum colectiv nu trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de rupere de tirajprotecţie la vânt.
În acest punct se poate trece la instalarea coturilor şi prelungirilor, disponibile ca accesoriu,
în funcţie de tipul de instalare dorit.
Lungimile maxime permise pentru conducta de evacuare a gazelor de ardere şi pentru
conducta de aspirare a aerului sunt indicate în manualul de instrucţiuni al dispozitivului de
referinţă (fig 18a-18b).

bb
bb

Cu instalarea C(10), în orice caz, raportați numărul de viteze ale ventilatorului (rpm)
pe eticheta amplasată lângă placa de fabricație.
Instalarea momentan nu este disponibilă pe modelul 40kW.

3.15

Umplerea sistemului de încălzire şi eliminarea aerului

Observaţie: Când se elimină aer din centrală utilizând robinetul de dezaerare (A - fig. 19)
sifonul se umple ("3.18 Sifonul de condens"); asiguraţi-vă că nivelul nu depăşeşte nivelul
indicat în figură, închizând dacă este necesar robinetul de dezaerare (A - fig. 19).
Observaţie: prima operaţiune de umplere trebuie efectuată rotind robinetul de umplere (B
- fig. 19) cu centrala OPRITĂ.
Observaţie: de fiecare dată când centrala termică este alimentată, se efectuează ciclul
automat de aerisire.
Observaţie: prezenţa unei alarme de solicitare a apei (40, 41 sau 42) nu permite efectuarea
ciclului de aerisire. Prezenţa unei solicitări de apă caldă menajeră în timpul ciclului de
aerisire întrerupe ciclul de aerisire.
După efectuarea racordărilor hidraulice, umpleţi instalaţia de încălzire după cum urmează:
-- Setaţi centrala termică la OPRIT apăsând pe butonul 1

bbDiferenţa minimă de presiune permisă între evacuarea gazelor arse şi admisia

aerului de ardere este de -200 Pa (inclusiv - 100 Pa reprezentând presiunea
vântului).
Pentru ambele tipuri de evacuare sunt disponibile şi alte accesorii suplimentare (coturi,
prelungiri, terminale etc.) care fac posibile configuraţiile de evacuare a gazelor de ardere
prevăzute în manualul de utilizare a centralei.

bbMontajul conductelor trebuie să aibă loc în aşa fel încât să se evite acumulările de
condens care vor împiedica evacuarea corectă a gazelor de ardere.
bbTrebuie prevăzută o plăcuţă cu date de identificare în punctul de racordare cu
conducta colectivă pentru gaze arse. Plăcuţa trebuie să conţină cel puţin următoarele
informaţii:
-- coşul de fum colectiv este dimensionat pentru centrale de tip C(10)
-- debitul masic maxim admisibil al gazelor de ardere în kg/h
-- dimensiunile conexiunii la conductele comune
-- un avertisment privind deschiderile pentru evacuarea aerului şi admisia gazelor
de ardere de la coşul de fum colectiv sub presiune; aceste deschideri trebuie
să fie închise, iar etanşeitatea lor trebuie verificată atunci când centrala este
deconectată

96

-- Deschideţi încet robinetul de dezaerare (A - fig. 19) şi robinetul de umplere a sistemului
(B - fig. 19)
-- După aproximativ 1 minut, închideţi robinetul de dezaerare (A - fig. 19)
-- Aşteptaţi ca presiunea să crească: verificaţi dacă a ajuns la 1-1,5 bari; apoi închideţi
robinetul de umplere a sistemului (B - fig. 19).
Observaţie: dacă presiunea reţelei este mai mică de 1 bar, menţineţi deschis robinetul de
umplere a sistemului (B - fig. 19 ) în timpul desfăşurării ciclului de aerisire şi închideţi-l la
finalizarea acestuia.
-- Pentru a porni ciclul de aerisire, întrerupeţi alimentarea electrică timp de câteva secunde;
reconectaţi alimentarea electrică lăsând centrala OPRITĂ. Verificaţi dacă robinetul de
gaz este închis.
-- La terminarea ciclului, dacă presiunea circuitului a scăzut, deschideţi robinetul de
umplere din nou (B - fig. 19) pentru a aduce presiunea la nivelul recomandat (1-1,5 bari)

ROMÂNĂ
Centrala este gata de funcţionare după ciclul de aerisire.
-- Eliminaţi aerul din sistemul de apă menajeră (radiatoare, colectoare zonale etc.) folosind
supapele de purjare.
-- Verificaţi din nou dacă presiunea sistemului este corectă (în mod ideal 1-1,5 bari) şi
restabiliţi nivelurile, dacă este necesar.
-- Dacă se observă aer în timpul funcţionării, repetaţi ciclul de aerisire.
-- După finalizarea operaţiunilor, deschideţi robinetul de gaz şi porniţi centrala.
În acest moment, este posibil să se efectueze orice solicitare de încălzire.

3.16

Golirea sistemului de încălzire

3.17

Golirea circuitului de apă caldă menajeră

3.18

Sifonul de condens

Înainte de golire, setaţi centrala termică la OPRIT şi întrerupeţi alimentarea electrică prin
poziţionarea întrerupătorului principal al sistemului la „oprit”.
-- Închideţi robinetele instalaţiei de încălzire (dacă sunt prezente).
-- Deschideţi robinetul de dezaerare (A - fig. 19)
-- Conectaţi o ţeavă la supapa de golire a sistemului (C - fig. 19), apoi slăbiţi-o manual
pentru a permite scurgerea apei.
-- După finalizarea operaţiunilor, scoateţi ţeava de la supapa de golire a sistemului şi
închideţi din nou robinetul de golire a sistemului (C - fig. 19) şi de dezaerare (A - fig. 19).
Ori de câte ori există riscul de îngheţ, sistemul de apă caldă menajeră trebuie golit în modul
următor:
-- închideţi robinetul de alimentare cu apă principal
-- deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece
-- goliţi punctele cele mai joase.
La prima pornire a centralei, sifonul pentru colectarea condensului este gol.
La eliminarea aerului din centrală, sifonul se umple.
-- Deschideţi uşor robinetul de dezaerare (A - fig. 19) şi menţineţi-l deschis până la
terminarea apei din sifon.
-- Închideţi robinetul de dezaerare (A - fig. 19)
-- Verificaţi dacă nu există scurgeri pe la zona de conectare a dispozitivului SRD şi dacă
dispozitivul permite lichidului să curgă corect.
-- Verificaţi dacă presiunea instalaţiei nu a scăzut sub 1 bar. Dacă este necesar, umpleţi
instalaţia.
Repetaţi această operaţiune în timpul operaţiunilor de întreţinere.
VERIFICAŢI DACĂ SIFONUL ORIFICIULUI DE GOLIRE A CONDENSULUI CONŢINE APĂ;
DACĂ NU A FOST UMPLUT, PROCEDAŢI CONFORM DESCRIERII DE MAI SUS.
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3.19

Panou de comandă

LED

A

+

C

+

D

B
RESET MENU

1
Led

3

Semnal luminos care indică starea de funcţionare a centralei termice. Poate fi roşu sau verde (consultaţi paragraful specific)

A

Se utilizează în mod normal pentru a creşte temperatura apei calde menajere, când săgeata

este evidenţiată, are funcţia de confirmare

B

Se utilizează în mod normal pentru a reduce temperatura ape calde menajere, când săgeata

este evidenţiată, are funcţia de înapoi/anulare

A+B
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2

Accesul la funcţiile confort aferente apei calde menajere (consultaţi paragraful "4.13 Funcţia confort pentru apă caldă menajeră")

C

Se utilizează în mod normal pentru a creşte temperatura apei de încălzire, când săgeata

este evidenţiată, vă puteţi deplasa în meniul de setări

D

Se utilizează în mod normal pentru a reduce temperatura apei de încălzire, când săgeata

este evidenţiată, vă puteţi deplasa în meniul de setări

C+D

Când este activată temporizarea programării încălzirii, vă permite să treceţi de la programul automat la cel manual

A+C

Acces la meniu pentru setarea ceasului (consultaţi paragraful "4.2 Programarea centralei termice")

B+D

Acces la meniul programării orare (consultaţi paragraful "4.3 Funcţia programator orar (termostat de ambient)"

1

Se utilizează pentru a schimba starea de funcţionare a centralei (OPRITĂ, VARĂ şi IARNĂ)

2

Se utilizează pentru a reseta starea alarmei sau pentru a întrerupe ciclul de aerisire

3

Se utilizează pentru a accesa meniurile INFORMAŢII şi SETĂRI. Când pe ecran se afişează pictograma Enter, tasta are funcţia ENTER şi este
utilizată pentru a confirma valoarea setată în timpul programării unui parametru tehnic

1+3

Blochează și deblochează tastelor

2+3

Când centrala este setată la OPRIT, se utilizează pentru a porni funcţia de analiză a combustiei (CO)

ROMÂNĂ

Structura de MENIURI al REC10
Indică presiunea la un dispozitiv OT
Indică presiunea la un dispozitiv WIFI
Indică presiunea la un senzor de temperatură externă
Indică activarea funcţiilor speciale de apă caldă menajeră sau prezenţa unui sistem pentru gestionarea sistemului termic solar

Indică conexiunea la o pompă de încălzire (nu este utilizată pe acest model)
Pictogramă care se iluminează când există o alamă
Se aprinde când există o defecţiune împreună cu pictograma

, cu excepţia alarmelor de flacără şi apă

Indică prezenţa unei flăcări, în cazul întreruperii flăcării, pictograma este afişată ca
Se aprinde când există alarme care necesită resetare manuală de către operator

Reset

Se aprinde când există o solicitare de confirmare a operaţiei

Enter

Când pictograma este activă, indică faptul că funcţia „confirmare” a butonului A este activă
Când pictograma este activă, indică faptul că funcţia „înapoi/anulare” a butonului B este activă
Când pictograma este activă, se poate naviga în meniu sau se poate mări valoarea parametrului selectat
Când pictograma este activă, se poate naviga în meniu sau se poate reduce valoarea parametrului selectat
Pictograma se aprinde când este activă încălzirea centrală, iluminează intermitent dacă este în curs o solicitare de încălzire
Pictograma se aprinde când este activă apa caldă menajeră, iluminează intermitent dacă este în curs o solicitare de apă caldă menajeră
Indică faptul că valoarea de setare stabilită (valoare minimă 1 marcaj, valoare maximă 4 marcaje)
1234567

AUTO

ON

Indică zilele săptămânii
Când este activată funcţia „programare orară încălzire centrală”, această pictogramă indică faptul că încălzirea instalaţiei (zona principală) este în
modul AUTOMAT (gestionarea cererilor de încălzire urmează programarea orară setată). Dacă se află în afara intervalului de timp pentru încălzire,
se afişează AUTO OFF

MAN ON

Când este activată funcţia „programare orară încălzire centrală”, această pictogramă indică faptul că încălzirea instalaţiei (zona principală) este în
modul MANUAL (gestionarea cererilor de încălzire nu urmează programarea orară setată, dar este activă întotdeauna)

MAN OFF

Această pictogramă arată când nu este activată funcţia „programare orară încălzire centrală”
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Comanda de la distanţă are funcţia unei interfeţe cu aparatul, afişând setările de sistem şi furnizând acces la parametri.
Afişajul indică în mod normal temperatura senzorului de debit, cu excepţia cazului în care există în curs o solicitare de apă caldă menajeră, caz în care se afişează
sonda de temperatură a apei calde menajere; dacă nu se atinge nicio tastă timp de 10 sec., se afişează ora curentă (fundal neiluminat).
MENIUL de configurare este organizat într-o structură ramificată pe mai multe niveluri. Pentru fiecare submeniu a fost definit un nivel de acces: Nivel UTILIZATOR
disponibil întotdeauna; Nivel TEHNIC protejat cu parolă.
Mai jos este rezumatul structurii ramificate a MENIULUI SETĂRI.
Este posibil ca unele informaţii să nu fie disponibile în funcţie de nivelul de acces, starea aparatului sau configuraţia sistemului.

STRUCTURA DE MENIULUI SETĂRI
În continuare este prezentată lista de parametri care pot fi programaţi; dacă placa de reglare nu acceptă funcţia respectivă, interfaţa generează un mesaj de eroare:

Meniu

Parametru

Nivel
parolă

Valoare

Valoare setată
în fabrică

SETTINGS
TIME

UTILIZATOR

TIME PROGRAMM

UTILIZATOR

COMB
GAS TYPE

0/1

INSTALATOR

BOYLER TYPE

1/2/3/4

SERVICE

COMBUSTION OFFSET

0/1/2

SERVICE

0
1 (25 kW)
2 (30 kW)
3 (35 kW)
4 (40 kW)

CONF
HYDRAULIC CONFIGURATION

0/1/2/3/4

INSTALATOR

1

WATER TRANSDUCER

0/1

SERVICE

1

SERVICE

0

AUTO WATER FILL ENABLE

0/1

BEGIN SYSTEM FILLING

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

AIR PURGING CYCLE

0/1

SERVICE

MIN

INSTALATOR

MAX

INSTALATOR

1
consultaţi datele
tehnice
tabel

DO_AUX1

0/1/2

INSTALATOR

consultaţi datele
tehnice
tabel
consultaţi datele
tehnice
tabel
consultaţi datele
tehnice
tabel
0

EXHAUST PROBE RESET

0/1

INSTALATOR

0

HYST ON HIGH TEMP

2 - 10

SERVICE

5

HYST OFF HIGH TEMP

2 - 10

SERVICE

5

HYST ON LOW TEMP

2 - 10

SERVICE

3

HYST OFF LOW TEMP

2 - 10

SERVICE

3

PUMP CONTROL TYPE

0 - 100

INSTALATOR

85

CH POSTCIRC

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

MAX_CH

MIN - MAX

INSTALATOR

RANGE RATED

MIN - MAX_ÎC

INSTALATOR

CH

LOW NOISE

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

SCREED HEATING

0/1

INSTALATOR

0

ANTI CYCLE FUNCTION

0 - 20 min

INSTALATOR

3 min

RESET CH TIMERS

0/1

INSTALATOR

0

MAIN ZONE ACTUATION TYPE

0/1

INSTALATOR

0

MAIN ZONE ADDR

1-6

INSTALATOR

3

MAIN ZONE HYDRAULIC CONF

0/1

INSTALATOR

0

MAIN ZONE TYPE

0/1
AT: SET MIN ÎC - 80,5
BT: SET MIN ÎC - 45,0

INSTALATOR
INSTALATOR

0
80.5

MAX CH SET

100

Valori personalizate

ROMÂNĂ

Meniu

Parametru

Valoare

Nivel
parolă

Valoare setată
în fabrică

INSTALATOR

20

OTR

AT: 20 - SET MAX ÎC
BT: 20 - SET MAX ÎC
0 (implicit) / 1

INSTALATOR

0

OTD CURVES

1,0-3,0
0.2-0,8

INSTALATOR

2.0

MIN CH SET

AT
BT

NIGHT COMP

0/1

INSTALATOR

0

POR

0/1

INSTALATOR

0

MAN AUTO

0/1

INSTALATOR

0

ZONE1 ENABLE

0/1

INSTALATOR

0

ZONE1 ADDR

1-6

INSTALATOR

1

ZONE1 HYDRAULIC CONFIG

0/1

INSTALATOR

0

ZONE1 TYPE

0/1

INSTALATOR

0

ZONE1 SET

SET ÎC MIN ZONA1 ZONE1 MAX CH SET
AT: SET ÎC MIN ZONA1 -- 80,5
BT: SET MIN ÎC - 45,0
AT: 40 - ZONE1 MAX CH SET
BT: 20 - ZONE1 MAX CH SET

UTILIZATOR

40 - 80.5

INSTALATOR

80.5

INSTALATOR

40

ZONE1 OTR

0/1

INSTALATOR

0

ZONE 1 OTD CURVES

1,0-3,0
0.2-0.8

INSTALATOR

2.0

ZONE1 NIGHT COMP

0/1

INSTALATOR

0

ZONE1 MAX CH SET
ZONE1 MIN CH SET

AT
BT

Valori personalizate

DHW

SOLAR

ANTILEGIO

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

ANTILEGIO TIME

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

ANTILEGIO TANK FLOW

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

TANK HYSTERESIS ON

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

TANK HYSTERESIS OFF

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

TANK FLOW TEMP

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

SLIDING TANK FLOW TEMP

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

MIN DHW SET

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

37.5

MAX DHW SET

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

60

DHW DELAY

0 - 60sec

SERVICE

0

SUN ON

0/1/2/3/4

INSTALATOR

0

3WAY CONFIG

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

TANK PUMP PWM

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

RSI POSTCIRCULATION TIME

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

FSUN
T MAX TANK
DELTA T ON PUMP
DELTA T OFF PUMP
INTEGRATION DELAY
COLLECTOR T MIN
COLLECTOR T MAX
COLLECTOR T PROT
COLLECTOR T AUTH

SERVICE

0/1
10 130
POMPĂ OFF T DELTA 30°C
4°C POMPĂ ON T DELTA
0 -199 min
(--)/-30°C - 0
PROT T REZERVOR COLECTOR
180°C
80°C - T MAX REZERVOR
COLECTOR
BLOCARE T REZERVOR
COLECTOR - 95°C

INSTALATOR
INSTALATOR
INSTALATOR
INSTALATOR
INSTALATOR
INSTALATOR

0
60 °C
8 °C
4 °C
0 min
(--)

INSTALATOR

110 °C

INSTALATOR

110 °C

INSTALATOR

40 °C

COLLECTOR T LOCK

-20°C - AUT T REZERVOR
COLECTOR

INSTALATOR

35 °C

PWM COLL PUMP
TANK COOLING
SOLAR PUMP MODE

0min - 30min]
0/1
0/1/2

INSTALATOR
INSTALATOR
INSTALATOR

0 min
0
0

TYPECOS

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

EXPIRE

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL
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3.20

Accesarea parametrilor

4.2

Prin apăsarea tastei MENIU timp de cel puţin 2 secunde se accesează meniul de setări, în
care se pot programa parametrii. Dacă meniul este gol, se va afişa EMPTY MENU; în caz
contrar, se va afişa primul element din meniu.

Programarea centralei termice

-- Poziţionaţi întrerupătorul principal al sistemului în poziţia „pornit”.

Dacă este necesar, interfaţa va trece automat în meniul ceas. Pe ecranul principal apar
pictogramele
Accesul la meniul de programare a parametrilor TEHNICI este protejat prin parolă; apăsând
încă o dată pe MENIU timp de cel puţin 2 sec., se afişează intermitent PWD, la intervale de
0,5 sec. ON şi 0,5 sec. OFF timp de 2 sec.

Apoi se afişează <<0000>> intermitent, la intervale de 0,5 sec. ON şi 0,5 sec OFF;
pictogramele

,

,

şi

se activează pentru a permite introducerea parolei.

,

,

şi

şi ENTER în timp ce se afişează 00:00 cu primele două

cifre intermitente la intervale de 0,5 sec. ON şi 0,5 sec. OFF.

Pentru a seta ora, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
 setaţi ora cu săgeţile
şi
, apoi confirmaţi cu A
 setaţi minutele cu săgeţile
şi
, apoi confirmaţi cu A
 setaţi ziua din săptămână cu săgeţile
şi
. Segmentul din dreptul zilei selectate
este afişat intermitent, apăsaţi pe tasta MENIU din dreptul pictogramei Enter pentru a
confirma setarea orei şi zilei. Ceasul este afişat intermitent timp de 4 sec şi apoi revine
la ecranul principal
 pentru a părăsi programarea orei fără a salva valorile modificate, apăsaţi pe

.

OBSERVAŢIE: se pot schimba setările OREI şi ZILEI şi mai târziu, accesând parametrul
ORĂ din meniul SETĂRI, sau apăsând pe tastele A+C timp de cel puţin 2 sec.
Există două niveluri de acces la parametri:
- INSTALATOR
- SERVICE
(nivelul utilizator nu necesită parolă).
Setaţi parola furnizată de producător pentru nivelul de acces dorit utilizând butonul aferent
săgeţilor
,
pentru a introduce valoarea.
Apăsaţi pe tasta A din dreptul săgeţii pentru a confirma.
Prin apăsarea tastei B din dreptul săgeţii se revine la nivelul anterior, părăsind meniul de
setări. Acum se poate naviga în meniu utilizând tastele săgeată C şi D, confirmând accesul
la sub-meniu cu tasta săgeată A sau revenind la nivelul anterior utilizând tasta săgeată B.
Observaţie: Mesajul ERR indică faptul că elementul sau parametrul selectat din meniu nu
este disponibil pentru modelul de centrală folosit:

Apăsarea prelungită (>2sec) a tastei

din meniu va determina revenirea la pagina

A

+

+

C

RESET MENU

De fiecare dată când centrala este alimentată, este executat un ciclu de aerisire cu durata
de 4 min. Pe ecran apare mesajul VENT AIR PURGING CYCLE IN PROGRESS şi se
iluminează pictograma RESET.

Pentru a întrerupe ciclul de aerisire, apăsaţi pe RESET.
Setaţi centrala termică la OPRIT apăsând pe
.

principală. Şi interfaţa va reveni automat la ecranul principal dacă nu se apasă pe nicio
tastă timp de 60 de sec.

4

4.1

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Verificări preliminare

Centrala va fi pornită pentru prima dată de personalul competent din cadrul unui Serviciu de
asistenţă tehnică autorizat Beretta. Înainte de a porni centrala termică, verificaţi:
-- dacă datele reţelelor de alimentare (electricitate, apă, gaz) corespund datelor de pe
etichetă
-- dacă ţevile de evacuare a gazelor arse şi ţevile de admisie a aerului funcţionează corect
-- condiţiile de întreţinere regulată sunt garantate dacă centrala termică este amplasată în
interiorul sau între elementele de mobilier
-- etanşarea sistemului de admisie carburant
-- dacă debitul de carburant corespunde valorilor cerute de centrala termică
-- dacă sistemul de alimentare cu carburant este dimensionat pentru a asigura debitul
corect la centrala termică şi că dispune de toate dispozitivele de siguranţă şi de control
cerute de reglementările actuale
-- dacă pompa de circulaţie se roteşte liber deoarece, în special după perioade lungi de
inactivitate, depunerile şi/sau resturile pot împiedica rotirea liberă. Consultaţi paragraful
"3.11 Resetarea manuală a pompa de circulaţie".
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Utilizând interfaţa puteţi să accesaţi, folosind meniul SETĂRI, o serie de parametri care pot
fi programaţi pentru a vă permite să personalizaţi funcţionarea centralei termice bazată pe
tipul de sistem. Setaţi parametrii în funcţie de modurile de funcţionare dorite.

4.3

Funcţia programator orar (termostat de ambient)

Dacă sistemul de încălzire este gestionat de un termostat de cameră şi deci fără programare
orară, programarea oară de pe interfaţa centralei poate fi activată setând în meniul CH
parametrul POR = 1.
Pentru a accesa meniul de programare orară, apăsaţi pe tastele B+D timp de cel puţin 2
sec.

ROMÂNĂ

SETTING
+

TIME

+

În acest meniu se pot regla ora şi ziua din săptămână.

D

B

TIME PROGRAM

Din acest meniu puteţi accesa meniul pentru reglarea programării orare pentru încălzire. Pentru
fiecare zi a săptămânii este posibil să se seteze până la 4 intervale, caracterizate printr-o oră de
pornire şi o oră de oprire.
Se poate accesa acelaşi meniu direct din ecranul principal apăsând simultan pe tastele B+D timp de
cel puţin două secunde (consultaţi paragraful "4.3 Funcţia programator orar (termostat de ambient)")

RESET MENU

Ecranele apar ca în figura următoare:

COMB

GAS TYPE

Acest parametru vă permite să setaţi tipul de gaz.
0 = gaz metan - setare din fabrică
1 = GPL

BOILER TYPE

Setaţi acest parametru pentru tipul de centrală, consultaţi paragraful aferent "4.27 Înlocuirea plăcii
AKM" pentru mai multe informaţii.

COMBUSTION OFFSET

Utilizând săgeţile
,
selectaţi ziua sau grupul pre-selectat de zile:
1-2-3-4-5-6-7 programarea zilelor separate
1-5 programare de luni până vineri
6-7 programare de sâmbătă până duminică
1-7 programarea întregii săptămâni

Acest parametru vă permite să resetaţi setările din fabrică pentru combustie, consultaţi paragraful
aferent "4.28 Parametrii de control al arderii" pentru mai multe informaţii.

Cu tasta puteţi confirma selecţia efectuată şi trece la programarea intervalelor orare, cu
tasta Enter părăsiţi programarea orară, confirmând modificările efectuate.
Cu tasta

părăsiţi fără a salva selecţiile.

Setarea intervalelor orare
- Ecranul afişează TIME ON, apăsaţi
ora şi confirmaţi cu .

pentru a seta ora pornirii, cu

,

schimbaţi

- Ecranul afişează TIME OFF, apăsaţi pentru a seta ora opririi, cu
,
schimbaţi
ora şi confirmaţi cu .
- Se afişează din nou TIME ON, apoi se reia programarea intervalelor orare, până la

numărul maxim de intervale programabile (patru), sau se poate apăsa pe Enter pentru a

confirma intervalele setate, trecând astfel la programarea următoarei zile.
Pentru fiecare zi a săptămânii este posibil să se seteze până la 4 intervale, caracterizate
printr-o oră de pornire şi o oră de oprire. În afara acestor intervale orare, solicitările de
încălzire de la termostatul de cameră sunt ignorate.
Intervalele orare pentru încălzirea centrală activate implicit sunt:
07:30 - 08:30 / 12:00 - 13:30 / 18:00 - 22:30 de luni până vineri
08:00 - 22:30 de sâmbătă până duminică.
Când programarea orară pentru încălzire este activă, apăsând pe tastele C+D veţi putea
trece de la programarea orară AUTO la MAN ON sau MAN OFF.

CONF

HYDRAULIC CONFIGURATION

Acest parametru vă permite să setaţi tipul de configuraţie hidraulică a centralei:
0 = DOAR ÎNCĂLZIRE
1 = COMUTATOR DE DEBIT INSTANTANEU
2 = DEBITMETRU INSTANTANEU
3 = BUTELIE DE DEPOZITARE CU SONDĂ
4 = BUTELIE DE DEPOZITARE CU TERMOSTAT
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 1. Când înlocuiţi placa electronică, asiguraţi-vă
că acest parametru este setat la 1.

WATER TRANSDUCER

Acest parametru vă permite să setaţi tipul de traductor de presiune a apei:
0 = presostat apă
1 = traductor de presiune
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 1, nu modificaţi! Când înlocuiţi placa electronică,
asiguraţi-vă că acest parametru este setat la 1.

AUTO WATER FILL ENABLE

Acest parametru vă permite să activaţi funcţia de „umplere semi-automată”, din moment ce centralele
au instalate un traductor de presiune şi o supapă solenoid.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 0, nu modificaţi! Când înlocuiţi placa electronică,
asiguraţi-vă că acest parametru este setat la 0.

BEGIN SYSTEM FILLING

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

AIR PURGING CYCLE
+

+

C
D

Acest parametru vă permite să dezactivaţi funcţia ciclu de aerisire; setarea din fabrică este 1, setaţi
parametrul la 0 pentru a dezactiva funcţia.

MIN

Acest parametru vă permite să modificaţi numărul minim de turaţii ale ventilatorului. Nu modificaţi!

MAX
RESET MENU

Acest parametru vă permite să modificaţi numărul maxim de turaţii ale ventilatorului. Nu modificaţi!

MAX_CH

Acest parametru vă permite să modificaţi numărul maxim de turaţii ale ventilatorului în modul
încălzire. Nu modificaţi!

RANGE RATED

Acest parametru vă permite să modificaţi puterea de încălzire în modul încălzire; setarea din fabrică
pentru acest parametru este MAX_CH şi poate fi programat în intervalul MIN - MAX_CH.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea acestui parametru, consultaţi paragraful "4.19 Range
rated (Gama nominală)".

DO_AUX1

4.4

Configurarea centralei

Pentru a accesa meniul de configurare a centralei, accesaţi meniul de parametri tehnici
conform indicaţiilor din paragraful "3.20 Accesarea parametrilor".
Utilizaţi săgeţile
şi
pentru a derula parametrii sub-meniului preselectat şi
confirmaţi selecţia cu A; modificaţi valoarea parametrului preselectat cu C şi D şi confirmaţi
selecţia cu tasta indicată de pictograma Enter.
Descrierea meniului de setări
Este posibil ca unele dintre următoarele funcţii să nu fie disponibile, în funcţie de nivelul de
acces şi tipul de aparat.

Acest parametru vă permite să configuraţi operarea unui releu suplimentar (numai dacă este
instalată placa de relee, care nu este livrată cu produsul) pentru a aduce o fază (230V c.a.) la o altă
pompă de încălzire (pompă suplimentară) sau la o supapă de zonă.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 0 şi poate fi setat în intervalul 0 - 2, cu următoarele
semnificaţii:

Pin 1 şi 2 din X21
DO_AUX1 = 0
DO_AUX1 = 1
DO_AUX1 = 2

Nu prezent
gestionarea suplimentară a pompei
gestionarea supapei zonei
gestionarea suplimentară a pompei

Cu punte
gestionarea supapei zonei
gestionarea supapei zonei
gestionarea suplimentară a pompei
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MYNUTE X

EXHAUST PROBE RESET

Acest parametru permite resetarea în anumite condiţii a contorului de ore de funcţionare (consultaţi
"4.20 Semnalizări şi defecţiuni" pentru mai multe informaţii, defecţiuni E091).
Setarea din fabrică a acestui parametru este 0; setaţi la 1 pentru a reseta contorul de ore ale sondei
de gaze arse după curăţarea schimbătorului de căldură principal.
După finalizarea procedurii de resetare, parametrul revine automat la 0.

CH

HYST ON HIGH TEMP

Pentru sistemele cu temperatură ridicată, acest parametru vă permite să setaţi valoarea histerezisului
utilizat de placa de reglare pentru calculul temperaturii de livrare la pornirea centralei:
TEMPERATURĂ DE PORNIRE = VALOARE SETATĂ ÎNCĂLZIRE - HIST PORN. TEMP. RID.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 5°C; poate fi modificată în intervalul 2 - 10°C.

HYST OFF HIGH TEMP

Pentru sistemele cu temperatură ridicată, acest parametru vă permite să setaţi valoarea histerezisului
utilizat de placa de reglare pentru calculul temperaturii de livrare la oprire a centralei:
TEMPERATURĂ DE PORNIRE = VALOARE SETATĂ ÎNCĂLZIRE - HIST OPR. TEMP. RID.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 5°C; poate fi modificată în intervalul 2 - 10°C.

HYST ON LOW TEMP

Pentru sistemele cu temperatură scăzută, acest parametru vă permite să setaţi valoarea histerezisului
utilizat de placa de reglare pentru calculul temperaturii de livrare la pornire a arzătorului:
TEMPERATURĂ DE PORNIRE = VALOARE SETATĂ ÎNCĂLZIRE - HIST PORN. TEMP. SCĂZ.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 3°C; poate fi modificată în intervalul 2 - 10°C.

HYST OFF LOW TEMP

Pentru sistemele cu temperatură scăzută, acest parametru vă permite să setaţi valoarea
histerezisului utilizat de placa de reglare pentru calculul temperaturii de livrare la oprire a arzătorului:
TEMPERATURĂ DE PORNIRE = VALOARE SETATĂ ÎNCĂLZIRE - HIST OPR. TEMP. SCĂZ.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 3°C; poate fi modificată în intervalul 2 - 10°C.

PUMP CONTROL TYPE

P90 = 0
utilizare excepţională a unei pompe de circulaţie UPS
P90 = 1
Pompă la viteză maximă fixă (ca şi cum ar fi ON-OFF)
2 ≤ P90 ≤ 40
Pompă cu viteză variabilă obiectivă
41 ≤ P90 ≤ 100
Pompă cu viteză variabilă proporţională
Pentru detalii, consultaţi paragraful "3.10 Pompă de circulaţie cu viteză variabilă".

CH POST CIRC

INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

LOW NOISE
INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

SCREED HEATING

Acest parametru vă permite să activaţi funcţia încălzitor şapă (consultaţi paragraful "4.15 Funcţie
de încălzire şapă (SCREED HEATING)" pentru mai multe detalii). Setarea din fabrică este 0, cu
centrala setată pe OPRIT, setaţi la 1 pentru a activa funcţia încălzitor şapă în zonele de încălzire cu
temperatură redusă. Parametrul revine automat la 0 după finalizarea funcţiei încălzitor şapă; poate fi
întreruptă mai devreme setând valoarea la 0.

ANTI CYCLE FUNCTION

MAX CH SET

Acest parametru vă permite să specificaţi valoarea de setare maximă pentru încălzire care poate
fi setată:
- interval 20°C - 80,5°C, implicit 80,5°C pentru sistemele cu temperatură ridicată
- interval 20°C - 45°C, implicit 45°C pentru sistemele cu temperatură scăzută.
Observaţie: valoarea MAX CH SET nu poate fi mai mică decât MIN CH SET

MIN CH SET

Acest parametru vă permite să specificaţi valoarea de setare minimă pentru încălzire care poate fi
setată:
- interval 20°C - 80,5°C, implicit 20°C pentru sistemele cu temperatură ridicată
- interval 20°C - 45°C, implicit 20°C pentru sistemele cu temperatură scăzută.
Observaţie: valoarea MIN CH SET nu poate fi mai mare decât MAX CH SET.

OTR

Acest parametru vă permite să activaţi reglarea termică atunci când sistemul are o sondă de
temperatură externă conectată. Setarea din fabrică este 0, centrala funcţionează în permanenţă
la o valoare fixă. Cu parametrul setat la 1 şi sonda de temperatură externă conectată, centrala
funcţionează cu reglare termică. Cu sonda de temperatură externă deconectată, centrala
funcţionează în permanenţă la o valoare fixă. Consultaţi paragraful "4.5 Setarea reglării termice"
pentru mai multe detalii despre această funcţie.

OTD CURVES

Acest parametru vă permite să setaţi numărul curbei de compensare utilizate de centrală când se
efectuează reglarea termică. Setarea din fabrică pentru acest parametru este 2,0 pentru sistemele cu
temperatură ridicată şi 0,5 pentru cele cu temperatură scăzută. Parametrul poate fi setat în intervalul
1,0 - 3,0 pentru sistemele cu temperatură ridicată, 0,2 - 0,8 pentru cele cu temperatură scăzută.
Consultaţi paragraful "4.5 Setarea reglării termice" pentru mai multe detalii despre această funcţie.

NIGHT COMP

Cu acest parametru activaţi funcţia „compensare pe timpul nopţii”. Valoarea implicită este 0, setaţi la
1 pentru a activa funcţia. Consultaţi paragraful "4.5 Setarea reglării termice" pentru mai multe detalii
despre această funcţie.

POR

Acest parametru vă permite să activaţi programarea orară a încălzirii.
Programare orară care nu este activată = 0
La închiderea contactului termostatului de cameră, cererea de căldură este mereu îndeplinită fără
limitarea timpului.
Programare orară activată = 1
Când contactul termostatului de cameră se închide, solicitarea de încălzire este activată în funcţie
de programarea orară setată.

MAN AUTO

Acest parametru vă permite să setaţi modul de trecere de la încălzirea manuală la încălzirea
automată. Setarea din fabrică pentru acest parametru este 0: în această stare, trecerea de la
programării orare de la manual la automat poate fi efectuată de utilizator prin apăsarea tastelor C+D.
Setaţi parametrul la 1 pentru a activa funcţia: în această stare, trecerea programării orare de la
manual la automat are loc în mod automat, la prima modificare a intervalului.

ZONE1 ENABLE

Acest parametru vă permite să activaţi gestionarea unei zone de încălzire suplimentare (este
necesară utilizarea plăcii accesoriu BE16, aceasta nefiind livrată cu produsul).
Valoarea implicită este 0, setaţi la 1 pentru a activa funcţia.
Observaţie: acest parametru nu poate fi modificat când este conectat un cronotermostat OT+.

ZONE1 ADDR

Acest parametru vă permite să modificaţi valoarea pentru TEMPORIZARE OPRITĂ FORŢATĂ
ÎNCĂLZIRE, referitoare la timpul de întârziere introdus pentru reaprinderea arzătorului faţă de cel
oprit pentru a atinge temperatura pentru încălzire. Setarea din fabrică pentru acest parametru este
de 3 minute şi se poate seta o valoarea între 0 şi 20 de minute.

Când ZONE1 ENABLE = 1, acest parametru vă permite să setaţi adresa plăcii BE16 a zonei 1.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 1 şi poate fi setat în intervalul 1 - 6.
Observaţie: consultaţi fişa cu instrucţiuni a plăcii accesoriu BE16 pentru mai multe informaţii despre
utilizarea acestui parametru.

Acest parametru vă permite să resetaţi TEMPORIZAREA PUTERII MAXIME DE ÎNCĂLZIRE ANTI
CICLU şi REDUSĂ, care durează 15 minute, timp în care turaţia ventilatorului este limitată la 75%
din puterea maximă de încălzire setată.
Setarea din fabrică este 0, setaţi parametrul la 1 pentru a reseta temporizările.

Când MAIN ZONE ACTUATION TYPE = 1, acest parametru vă permite să setaţi configuraţia
hidraulică a zonei de încălzire 1. Setarea din fabrică pentru acest parametru este 0 şi vă permite
să gestionaţi o zonă directă; setaţi la 1 pentru a gestiona o zonă combinată. Observaţie: consultaţi
fişa cu instrucţiuni a plăcii accesoriu BE16 pentru mai multe informaţii despre utilizarea acestui
parametru.

RESET CH TIMERS

MAIN ZONE ACTUATION TYPE

Acest parametru vă permite să configuraţi sistemul pentru a gestiona o supapă de amestecare
şi o pompă suplimentară pe sistemul de încălzire principal (este necesară utilizarea plăcii B16 ca
accesoriu, aceasta nefiind livrată cu produsul). Setarea din fabrică pentru acest parametru este 0,
setaţi parametrul la 1 pentru conectarea unei plăci BE16.
Observaţie: acest parametru nu poate fi modificat când este conectat un cronotermostat OT+.

MAIN ZONE ADDR

Când MAIN ZONE ACTUATION TYPE = 1, acest parametru vă permite să setaţi adresa plăcii BE16.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 3 şi poate fi setat în intervalul 1 - 6.
Observaţie: consultaţi fişa cu instrucţiuni a plăcii accesoriu BE16 pentru mai multe informaţii despre
utilizarea acestui parametru.

MAIN ZONE HYDRAULIC CONF

Când MAIN ZONE ACTUATION TYPE = 1, acest parametru vă permite să setaţi configuraţia
hidraulică a zonei de încălzire principale. Setarea din fabrică pentru acest parametru este 0 şi permite
gestionarea unei zone directe; setaţi parametrul la 1 pentru gestionarea unei zone combinate.
Observaţie: consultaţi fişa cu instrucţiuni a plăcii accesoriu BE16 pentru mai multe informaţii despre
utilizarea acestui parametru.

MAIN ZONE TYPE

Acest parametru vă permite să specificaţi tipul de zonă care urmează să fie încălzită, este posibil să
alegeţi dintre următoarele opţiuni:
0 = TEMPERATURĂ RIDICATĂ (setare din fabrică)
1= TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
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ZONE1 HYDRAULIC CONFIG

ZONE1 TYPE

Când MAIN ZONE ACTUATION TYPE = 1, acest parametru vă permite să specificaţi tipul de zonă
de încălzit. Puteţi alege dintre următoarele opţiuni:
0 = TEMPERATURĂ RIDICATĂ (setare din fabrică)
1= TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

ZONE1 SET

Când MAIN ZONE ACTUATION TYPE = 1, acest parametru vă permite să setaţi valoarea de setare
pentru încălzirea zonei 1. Setarea din fabrică pentru acest parametru este ZONE1 MAX CH SET şi
poate fi programat în intervalul ZONE1 MIN CH SET şi ZONE1 MAX CH SET.

ZONE1 MAX CH SET

Acest parametru vă permite să specificaţi valoarea de setare maximă pentru încălzire care poate fi
setată pentru zona 1:
- interval 20°C - 80,5°C, implicit 80,5°C pentru sistemele cu temperatură ridicată
- interval 20°C - 45°C, implicit 45°C pentru sistemele cu temperatură scăzută.
Observaţie: valoarea ZONE 1 MAX CH SET nu poate fi mai mică decât ZONE1 MIN CH SET.

ZONE1 MIN CH SET

Acest parametru vă permite să specificaţi valoarea de setare minimă pentru încălzire care
poate fi setată pentru zona 1:
- interval 20°C - 80,5°C, implicit 40°C pentru sistemele cu temperatură ridicată
- interval 20°C - 45°C, implicit 20°C pentru sistemele cu temperatură scăzută
Observaţie: valoarea ZONE1 MIN CH SET nu poate fi mai mare decât ZONE1 MAX CH SET.

ROMÂNĂ

ZONE1 OTR

Acest parametru vă permite să activaţi reglarea termică pentru zona 1 atunci când sistemul are
un senzor de temperatură externă conectat. Setarea din fabrică este 0, centrala funcţionează în
permanenţă la o valoare fixă pentru zona 1; pentru ca centrala să funcţioneze în modul climat,
conectaţi un senzor de temperatură externă şi setaţi parametrul la 1, conectaţi un senzor de
temperatură externă. Cu sonda de temperatură externă deconectată, centrala funcţionează în
permanenţă la o valoare fixă. Consultaţi paragraful "4.5 Setarea reglării termice" pentru mai multe
detalii despre această funcţie.

ZONE1 OTD CURVES

Acest parametru vă permite să setaţi numărul curbei de compensare pentru zona 1 utilizată de
centrală când se află în modul climat.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 2,0 pentru sistemele cu temperatură ridicată şi 0,5
pentru cele cu temperatură scăzută. Parametrul poate fi setat în intervalul 1,0 - 3,0 pentru sistemele
cu temperatură ridicată, 0,2 - 0,8 pentru cele cu temperatură scăzută.
Consultaţi paragraful "4.5 Setarea reglării termice" pentru mai multe detalii despre această funcţie.

ZONE1 NIGHT COMP

Acest parametru vă permite să activaţi „compensarea pe timpul nopţii” pentru zona 1.
Valoarea implicită este 0, setaţi la 1 pentru a activa funcţia.
Consultaţi paragraful "4.5 Setarea reglării termice" pentru mai multe detalii despre această funcţie.

DHW

MIN DHW SET
INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

MAX DHW SET
INDISPONIBIL PENTRU ACEST MODEL

DHW DELAY

Acest parametru vă permite să setaţi pornirea întârziată a centralei în modul apă caldă menajeră.
Setarea din fabrică pentru acest parametru este 0 şi poate fi programat în intervalul 0 - 60 sec.

SUN ON

Acest parametru vă permite să activaţi următoarele funcţii asociate funcţionării centralei în modul
apă caldă menajeră:
0 = fără funcţie; în modul apă caldă menajeră, centrala porneşte imediat şi utilizează termostatele
aferente pentru apă caldă menajeră, adică se opreşte la valoarea de setare + 5 °C şi
reporneşte la valoarea de setare + 4 °C (setare din fabrică)
1 = funcţie de întârziere a apei calde menajere, astfel încât centrala în modul apă caldă menajeră
să pornească cu o întârziere egală cu valoarea parametrului DHW DELAY
2 = FUNCŢIE INDISPONIBILĂ PENTRU ACEST MODEL
3 = centrala utilizează termostatele absolute de apă caldă menajeră, adică în modul apă caldă
menajeră se opreşte întotdeauna la 65°C şi reporneşte la 63°C, indiferent de valoarea setată
pentru apa caldă menajeră
4 = funcţiile 1 şi 3 sunt active

COLLECTOR T PROT

Parametru pentru setarea temperaturii maxime a rezervorului colector pentru activarea funcţiei de
răcire a rezervorului colector solar. Setarea din fabrică este 110 °C.
Parametrul poate fi setat în intervalul 80°C - 180°C.
Observaţie: valoarea COLLECTOR T PROT trebuie să fie mai mică decât COLLECTOR T MAX.

COLLECTOR T AUTH

Parametru pentru setarea temperaturii minime pentru activarea pompei rezervorului colector solar.
Setarea din fabrică este 40 °C.
Parametrul poate fi setat în intervalul -20°C - +95°C.
Observaţie: valoarea COLLECTOR T AUTH trebuie să fie mai mare decât COLLECTOR T LOCK.

COLLECTOR T LOCK

Acest parametru vă permite să setaţi temperatura minimă pentru dezactivarea pompei rezervorului
colector solar. Setarea din fabrică este 35 °C.
Parametrul poate fi setat în intervalul -20°C - +95°C.
Observaţie: valoarea COLLECTOR T LOCK trebuie să fie mai mică decât COLLECTOR T AUTH.

PWM COLL PUMP

Acest parametru vă permite să setaţi perioada de modulare a PWM a pompei solare.
Setarea din fabrică este 0 min (funcţia de modulare a pompei de colectare este dezactivată).
Parametrul poate fi setat în intervalul 0 min. - 30 min.

TANK COOLING

Parametru pentru activarea/dezactivarea funcţiei de răcire a buteliei de depozitare; există două
opţiuni disponibile:
0= FUNCŢIE INACTIVĂ (setare din fabrică)
1= FUNCŢIE ACTIVĂ

SOLAR PUMP MODE

Parametru pentru configurarea funcţionării pompei rezervorului colector solar; există trei opţiuni
disponibile:
0= OFF (setare din fabrică) ==> pompa rezervorului colector solar este mereu oprită
1= ON ==> pompa rezervorului colector solar este mereu pornită
2= AUTO ==> pompa rezervorului colector solar porneşte şi se opreşte în funcţie de regulile de
gestionare solară

4.5

Setarea reglării termice

Activarea reglării termice se efectuează în modul următor:
 accesaţi meniul de parametri tehnici conform indicaţiilor din paragraful "3.20 Accesarea
parametrilor"
 selectaţi meniul CH şi apoi OTR=1.

SOLAR
FSUN

Acest parametru se utilizează pentru a activa gestionarea buteliei de depozitare solară, trebuie
utilizată placa accesoriu BE15. Setarea din fabrică este 0 = gestionarea buteliei de depozitare solară
este dezactivată; setaţi parametrul la 1 pentru a activa funcţia.

T MAX TANK

Acest parametru că permite să setaţi temperatura maximă a părţii superioare a buteliei de depozitare.
Setarea din fabrică este 60 °C. Parametrul poate fi setat în intervalul 10°C - 130°C.

DELTA T ON PUMP

Acest parametru vă permite să gestionaţi diferenţa de temperatură dintre sonda de colectare şi
sonda inferioară a buteliei de depozitare pentru sarcina termică a buteliei de depozitare (activarea
pompei solare). Setarea din fabrică este 8 °C. Parametrul poate fi setat în intervalul 4°C - 30°C.
Observaţie: valoarea DELTA T ON PUMP trebuie să fie mai mare decât DELTA T OFF PUMP.

DELTA T OFF PUMP

Acest parametru vă permite să gestionaţi diferenţa de temperatură dintre sonda de colectare şi
sonda inferioară a buteliei de depozitare pentru întreruperea sarcinii termice a buteliei de depozitare
(dezactivarea pompei solare). Setarea din fabrică este 4 °C. Parametrul poate fi setat în intervalul
4°C - 30°C.
Observaţie: valoarea DELTA T OFF PUMP trebuie să fie mai mică decât DELTA T ON PUMP.

INTEGRATION DELAY

Acest parametru vă permite să setaţi timpul de întârziere a integrării solare de către centrală.
Setarea din fabrică este 0 min. Parametrul poate fi setat în intervalul 0 min. - 180 min.

COLLECTOR T MIN

Cu acest parametru puteţi seta temperatura minimă a rezervorului colector pentru activarea funcţiei
anti-îngheţ a rezervorului colector solar. Setarea din fabrică este: - - °C (funcţie anti-îngheţ rezervor
colector dezactivată). Parametrul poate fi setat în intervalul -30°C - +5°C.

COLLECTOR T MAX

Parametru pentru setarea temperaturii maxime a rezervorului colector pentru blocarea pompei de
colectare (protecţie sistem). Pompa este ulterior activată imediat ce temperatura din rezervorul
colector scade sub [COLLECTOR T MAX - 10°C].
Setarea din fabrică este 110 °C.
Parametrul poate fi setat în intervalul 80°C - 180°C.
Observaţie: valoarea COLLECTOR T MAX trebuie să fie mai mare decât COLLECTOR T PROT.

Reglarea termică funcţionează numai cu senzorul de temperatură exterioară conectat şi
activ numai pentru funcţia de ÎNCĂLZIRE.
Dacă OTR = 0 sau sonda de temperatură externă este deconectată, centrala funcţionează
la o valoare fixă.
Temperatura măsurată de senzorul de temperatură externă este afişată în "4.21 Meniul
INFO" la OUTDOOR TEMP SENS.
Algoritmul pentru reglarea termică nu va utiliza direct valoarea temperaturii externe, ci o
valoare calculată a temperaturii externe, care ţine cont de izolaţia clădirii: în clădirile care
sunt bine izolate, variaţiile de temperatură exterioară vor avea un impact mai mic decât cele
care sunt insuficient izolate prin comparaţie.
SOLICITARE DE LA CRONOTERMOSTATUL OT
În acest caz, valoarea setată pentru livrare este calculată de cronotermostat în funcţie de
valoarea temperaturii externe şi de diferenţa dintre temperatura ambiantă şi temperatura
ambiantă dorită.
SOLICITARE DE LA TERMOSTATUL DE CAMERĂ
În acest caz, valoarea setată pentru livrare este calculată de placa de reglare în funcţie
de valoarea temperaturii externe pentru a obţine o temperatură externă estimată de 20°
(temperatura ambiantă de referinţă).
Există 2 parametri care se completează pentru a calcula valoarea de setare pentru ieşire:
 panta curbei de compensare (KT)
 decalaj pe temperatura ambiantă de referinţă.
Selectarea curbei de compensare (parametru OTD CURVES - fig. 20)
Curba de compensare pentru încălzire menţine o temperatură teoretică de 20 °C în interior,
atunci când temperatura exterioară este între +20 °C şi -20 °C. Alegerea curbei depinde de
temperatura exterioară minimă prevăzută (şi, prin urmare, de locaţia geografică), precum
şi de temperatura pe tur prevăzută (şi, prin urmare, de tipul de sistem). Aceasta este atent
calculată de instalator pe baza următoarei formule:
KT =
T. ieşire prevăzută - Tcom
		
20- T exterioară min. proiectare
Tcom =
sistem standard 30°C
25 °C instalaţii de încălzire în pardoseală
Dacă din calcul reiese o valoare intermediară între două curbe, se recomandă să alegeţi
curba de compensaţie cea mai apropiată de valoarea obţinută.
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Exemplu: dacă valoarea obţinută din calcul este 1,3, aceasta se găseşte între curba 1 şi

curba 1,5. În acest caz, alegeţi curba cea mai apropiată, adică 1,5.
Valorile KT setabile sunt după cum urmează:
 instalaţie standard: 1.0-3.0
 sistem în pardoseală 0,2-0,8.

Prin intermediul interfeţei se poate accesa meniul CH şi parametrul OTD CURVES pentru a
seta cuba de reglare termică preselectată:
 accesaţi meniul de parametri tehnici conform indicaţiilor din paragraful "3.20 Accesarea
parametrilor"
 selectaţi meniul CH şi apoi OTD CURVES
 apăsaţi pe tasta pentru a confirma
 setaţi curba climatică dorită cu tastele săgeată

şi

 confirmaţi cu Enter
DECALAJ LA TEMPERATURA AMBIANTĂ DE REFERINŢĂ (fig. 20)
În orice caz, utilizatorul poate modifica indirect valoarea de setare pentru ÎNCĂLZIRE, care
introduce un decalaj al temperaturii de referinţă (20°C), care poate varia în intervalul -5 - +
5 (decalaj 0 = 20°C). Pentru corectarea decalajului, consultaţi paragraful "4.9 Reglarea
temperaturii apei de încălzire cu un senzor de temperatură exterioară conectat".
COMPENSARE PE TIMPUL NOPŢII (parametrul NIGHT COMP - fig. 20)
Dacă este conectat un TERMOSTAT DE CAMERĂ la un temporizator de programare, din
meniu CH se poate activa parametrul NIGHT COMP pentru compensare pe timpul nopţii.
Pentru a seta compensarea pe timpul nopţii:
 accesaţi meniul de parametri tehnici conform indicaţiilor din paragraful "3.20 Accesarea
parametrilor"
 selectaţi meniul CH şi apoi NIGHT COMP
 apăsaţi pe tasta pentru a confirma
 setaţi parametrul la 1
 confirmaţi cu Enter
În acest caz, când CONTACTUL este ÎNCHIS, solicitarea de încălzire este efectuată de
senzorul de debit, pe baza temperaturii exterioare, pentru a obţine o temperatură ambiantă
nominală la nivelul ZI (20 °C). Deschiderea contactului nu determină oprirea centralei, ci o
reducere (translaţie paralelă) a curbei climatice pe nivelul NOAPTE (16 °C). De asemenea,
în acest caz, utilizatorul poate modifica indirect valoarea punctului de setare ÎNCĂLZIRE
prin introducerea din nou a unui decalaj la temperatura de referinţă ZI (20 °C), mai
degrabă decât NOAPTE (16 °C), care poate varia în intervalul [-5 - + 5]. Pentru corectarea
decalajului, consultaţi paragraful "4.9 Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor
de temperatură exterioară conectat".

4.6

Ciclul de purjare poate fi întrerupt mai devreme ţinând apăsată tasta 2 timp de cel puţin 2
secunde (se aprinde pictograma RESET). De asemenea, ciclul de aerisire poate fi întrerupt,
dacă centrala termică nu a fost setată la starea de oprire, de o solicitare de apă caldă
menajeră.
 Reglaţi termostatul de temperatură ambiantă la temperatura dorită (~20 °C) sau, dacă
instalaţia este dotată cu un cronotermostat sau temporizator, verificaţi să fie „activ” şi
reglat (~20 °C)
 Apoi setaţi centrala la IARNĂ sau VARĂ, în funcţie de tipul de operaţie dorit.
 Centrala termică va porni şi va continua să funcţioneze până la atingerea temperaturilor
setate, după care va reveni în starea de aşteptare.

4.7

Stare de funcţionare

Pentru a modifica starea de funcţionare de la IARNĂ la VARĂ sau OPRIT, apăsaţi pe tasta
1 până când se afişează funcţia dorită.
MODUL IARNĂ
 Setaţi centrala pe starea IARNĂ apăsând pe tasta 1 până când se afişează pictograma
pentru apă caldă menajeră şi pictograma pentru încălzire.

În mod normal, interfaţa afişează temperatura apei calde menajere, cu excepţia cazului
în care există o solicitare de încălzire în desfăşurare, caz în care este afişată temperatura
centralei termice.
 Dacă intervine o cerere de încălzire şi se aprinde centrala, pe afişaj apare pictograma
.
SOLICITARE de încălzire, pictograma radiatorului este afişată intermitent:

Bar

Prima punere în funcţiune

 Aduceţi întrerupătorul general al instalaţiei pe poziţia „pornit”.
 Deschideţi robinetul de gaz pentru a permite trecerea carburantului.

MOD VARĂ
 Setaţi centrala la modul VARĂ apăsând pe tasta 1 până când se afişează pictograma
pentru apă caldă menajeră.

 Cu alimentarea activă, fundalul este iluminat, după care toate pictogramele şi
segmentele se aprind timp de 1 sec. şi se afişează derulant versiunea firmware timp
de 3 sec:
În această stare, centrala activează funcţia tradiţională numai pentru apă caldă menajeră;
interfaţa afişează în mod normal temperatura de livrare. În cazul preluării solicitării de apă
caldă menajeră, se afişează temperatura apei calde menajere.
SOLICITARE de apă caldă menajeră, pictograma robinetului este afişată intermitent:

 Apoi interfaţa afişează starea activă în acel moment.

Ciclu de aerisire

bbDe fiecare dată când este pornită centrala, se efectuează un ciclu de aerisire

automat care durează 4 min. În timpul ciclului de purjare a aerului toate solicitările
de încălzire sunt blocate, cu excepţia celor pentru apă caldă menajeră când centrala
nu este setată pe OPRIT şi se afişează un mesaj derulant pe ecranul interfeţei „AIR
PURGING CYCLE IN PROGRESS”.
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DAY

OPRIT
 Setaţi centrala la starea OPRIT apăsând pe tasta 1 până la afişarea segmentelor
centrale.

ROMÂNĂ

4.8

Reglarea temperaturii apei de încălzire fără un senzor de
temperatură externă conectat

Dacă nu există un senzor de temperatură externă, centrala funcţionează la o valoare fixă;
în acest caz, valoarea de setare pentru ÎNCĂLZIRE poate fi setată pe pagina principală
a afişajului. Prin apăsarea tastelor C sau D se afişează valoarea setată curentă pentru
încălzire; valoarea este afişată intermitent la intervale de 0,5 sec ON, 0,5 sec. OFF şi se
aprind pictogramele
şi
.

+

- patru bare aprinse = valoare de setare maximă
- o bară aprinsă = valoare de setare minimă

C

+

D
RESET MENU

La următoarea apăsare a tastei C sau D veţi putea seta valoarea de setare pentru încălzire
în intervalul prestabilit:
[40°C - 80.5°C] pentru sisteme cu temperatură ridicată
[20°C - 45°C] pentru sisteme cu temperatură scăzută
în paşi de 0,5°C.
Barele de nivel din dreptul pictogramei de încălzire indică valoarea de setare în raport cu
intervalul de funcţionare:

4.11

Oprire de siguranţă

Dacă există defecţiuni la aprindere sau centrala nu funcţionează corect, efectuaţi „OPRIREA
DE SIGURANŢĂ”. Pe lângă codul de defecţiune, pe ecran se afişează şi pictograma
,
intermitent, la intervale de 0,5 sec. ON şi 0,5 sec. OFF. Fundalul este iluminat intermitent timp
de 1 min, după care se opreşte, iar pictograma
este afişată în continuare intermitent.
Se derulează mesajul din 4 caractere, cu codul şi descrierea erorii.

DAY

- patru bare aprinse = valoare de setare maximă
- o bară aprinsă = valoare de setare minimă

4.12

Funcţia de resetare

Pictograma „RESET” se afişează atunci când există o alarmă care necesită resetarea manuală
de către operator (de exemplu întreruperea flăcării). Pentru a reseta, apăsaţi tasta 2 RESET.

Ţinând una dintre tastele C sau D apăsate mai mult timp, contorul măreşte viteza de
înaintare, modificând valoarea setată.
Dacă nu se apasă nicio tastă timp de 5 sec., valoarea setată este considerată noua valoare
de setare pentru încălzire, iar ecranul revine la pagina principală.

4.9

Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor de
temperatură exterioară conectat

Când este instalat un senzor de temperatură externă şi este activată reglarea termică
(parametru OTR=1), temperatura de livrare este selectată automat de sistem, care reglează
rapid temperatura ambiantă în funcţie de variaţiile temperaturii externe. Dacă doriţi să
modificaţi temperatura, mărind-o sau reducând-o faţă de temperatura calculată automat de
placa electronică, valoarea de setare pentru ÎNCĂLZIRE poate fi modificată în modul următor:
Apăsaţi pe tasta C sau D şi selectaţi nivelul dorit de confort di intervalul (-5 - +5) (consultaţi
paragraful "4.5 Setarea reglării termice").

DAY

RESET

Dacă încercările de eliberare nu repornesc centrala termică, contactaţi Centrul de asistenţă
tehnică locală.

4.13

Funcţia confort pentru apă caldă menajeră

Prin apăsarea tastelor A+B timp de cel puţin 2 sec. se pot accesa funcţiile confort pentru apa
caldă menajeră. Pe ecran se afişează COMFORT OFF şi pictogramele

,

,

şi

:

Utilizând tastele
,
puteţi derula pe rând opţiunile <<COMFORT STANDARD>>,
<<COMFORT SMART>> şi apoi <<COMFORT OFF>>.
Observaţie: dacă există un senzor de temperatură externă conectat, centrala poate
funcţiona în orice caz la o valoare fixă setând parametrul OTR = 0 (meniul CH).

4.10

Reglarea temperaturii apei menajere

De pe ecranul principal, prin apăsarea tastei A mai degrabă decât B se afişează valoarea de
setare pentru apa caldă menajeră; valoarea este afişată intermitent la intervale de 0,5 sec.
ON, 0,5 sec. OFF şi se aprind pictogramele
şi
.

A

+

+

B

Utilizarea tastei
activează funcţia dorită, după care se părăseşte meniul, revenind la
ecranul iniţial. Pe ecran apare un mesaj derulant în modul următor:

Funcţie
COMFORT STANDARD
COMFORT SMART
COMFORT OFF

Mesaj derulant
Funcția PREHEATING activă
Funcția TOUCH & GO activă
-

COMFORT STANDARD (PREÎNCĂLZIRE)
Dacă setaţi COMFORT STANDARD, funcţia de preîncălzire a apei calde menajere a
centralei se activează. Această funcţie permite menţinerea temperaturii apei calde din
schimbătorul pentru apă menajeră, cu scopul de a reduce timpii de aşteptare în timpul
utilizării apei. Când este activă funcţia de preîncălzire, se afişează mesajul PREHEATING
FUNCTION IN PROGRESS. Pentru a dezactiva funcţia de preîncălzire, setaţi COMFORT
OFF. Funcţia nu este activă atunci când centrala termică este oprită.

RESET MENU

La următoarea apăsare a tastei A sau B, veţi putea seta valoarea de setare pentru apa
caldă menajeră, mărind sau reducând valoarea în intervalul prestabilit, în paşi de 0,5°C.
Barele de nivel din dreptul pictogramei de încălzire indică valoarea de setare în raport cu
intervalul de funcţionare:
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COMFORT SMART (TOUCH & GO)
Dacă nu doriţi ca PREÎNCĂLZIREA să fie întotdeauna activă şi doriţi ca apa caldă să fie
disponibilă imediat, este posibilă preîncălzirea apei calde menajere cu doar câteva minute
înainte de solicitare. Setaţi COMFORT SMART pentru a activa funcţia TOUCH&GO. Această
funcţie vă permite, prin deschiderea şi închiderea robinetului, să porniţi preîncălzirea
instantanee care pregăteşte apă caldă numai pentru acea solicitare de apă.

4.14

Controale în timpul şi după prima punere în funcţiune

4.17

Verificarea combustiei

După pornire, verificaţi dacă centrala termică execută procedurile de pornire şi ulterior
oprirea corespunzătoare.
 Verificaţi şi funcţionarea în modul de apă menajeră deschizând un robinet de apă caldă
cu starea centralei în modul pentru VARĂ sau în modul pentru IARNĂ.
 Verificaţi oprirea totală a centralei prin aducerea întrerupătorului general al instalaţiei
în poziţia de oprire.
 După câteva minute de funcţionare continuă, care se obţine prin aducerea
întrerupătorului general al instalaţiei în poziţia „pornit”, setând starea centralei pe VARĂ
şi menţinând deschis dispozitivul de apă menajeră, lianţii şi reziduurile de prelucrare se
evaporă şi veţi putea efectua verificarea combustiei.

Funcţii speciale pentru apa cadă menajeră

Centrala termică are funcţii speciale pentru o gestionare mai eficientă a apei calde menajere
când există o temperatură de intrare ridicată a apei calde menajere, de exemplu când
centrala este utilizată cu o butelie de depozitare solară. Programând parametrul SUN ON
se pot activa una sau toate funcţiile următoare; pentru mai multe informaţii despre setarea
parametrului, consultaţi paragraful corespunzător "4.4 Configurarea centralei".
- Funcţia de întârziere pentru apa caldă menajeră: această funcţie introduce o
întârziere programată a pornirii centralei în modul apă caldă menajeră. Durata întârzierii
este setată prin intermediul parametrului DHW DELAY.
- Funcţia termostate absolute apă caldă menajeră: în mod normal, modul apă caldă
menajeră al centralei porneşte şi se opreşte în baza termostatelor în raport cu valoarea
setată pentru apă caldă menajeră (oprită la valoarea de setare + 5°C şi reporneşte la
valoarea de setare + 4°C). Prin activarea acestei funcţii, centrala va porni şi se va opri în
baza termostatelor, indiferent de valoarea de setare pentru apa caldă menajeră (oprită la
valoarea de setare + 65°C şi reporneşte la valoarea de setare 63°C).

4.15

4.16

Pentru a efectua verificarea combustiei, acţionaţi în felul următor:
 setaţi centrala termică la OPRIT apăsând pe butonul 1

Funcţie de încălzire şapă (SCREED HEATING)

Dacă instalaţia este de temperatură joasă, centrala prevede o funcţie de „încălzire şapă”
care poate fi activată în modul următor:
 setaţi centrala termică la OPRIT apăsând pe butonul 1

 activaţi funcţia de control al combustiei apăsând pe butoanele 2+3 timp de cel puţin 2
sec.
+

+

RESET MENU

2

 accesaţi meniul de parametri tehnici conform indicaţiilor din paragraful "3.20 Accesarea
parametrilor"
 selectaţi meniul CH şi apoi SCREED HEATING cu tastele
,
, confirmând
selecţia cu

2
3
4
5
6
7
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 ecranul afişează textul derulant <<COMBUSTION ANALYSIS IN PROGRESS>> şi
pictogramele

,

,

şi

:

.

(Observaţie: SCREED HEATING ( ÎNCĂLZITOR ŞAPĂ) nu este disponibil dacă centrala nu
este pe starea OFF).
 Pentru a activa funcţia, setaţi parametrul la 1, iar pentru a o dezactiva setaţi parametrul
la 0.
Funcţia de „încălzire şapă” are o durată de 168 de ore (7 zile), timp în care, în zonele
configurate de temperatură joasă, este simulată o cerere de căldură cu punctul de referinţă
de tur pentru zona iniţială egal cu 20°C, dar care creşte treptat conform tabelului prezentat
alături. Accesând meniul INFO de pe ecranul principal al interfeţei veţi putea vizualiza
valoarea pentru TIME FUNC SCREED HEATER (ORE FUNCŢ ÎNCĂLZITOR ŞAPĂ), care
indică numărul de ore trecute din momentul în care a fost activată funcţia.
Odată activată, funcţia are prioritate maximă; dacă aparatul este decuplat de la sursa de
alimentare electrică şi este oprit, atunci când este repornit funcţia este reluată de unde a
fost întreruptă .
Funcţia poate fi întreruptă înainte de finalizare setând starea centralei la oricare stare în
afară de OPRIT, sau selectând SCREED HEATING = 0 din meniul CH.
Observaţie: Temperatura şi valorile de creştere pot fi setate la valori diferite numai de
personal calificat, numai dacă este strict necesar. Producătorul declină orice responsabilitate
dacă parametrii sunt setaţi incorect.

ZI
1

3

ORĂ
0
6
12
18
0
12
0
0
0
0
0

TEMPERATURĂ
20 °C
22 °C
24 °C
26 °C
28 °C
30 °C
32 °C
35 °C
35 °C
30 °C
25 °C

 prin apăsarea se întrerupe operaţiunea
 utilizând tastele
,
se poate modifica viteza ventilatorului în intervalul MIN şi
MAX, confirmând selecţia cu
 pe ecran se afişează timp de 10 sec. numărul de turaţii setat şi pictograma turaţiei.

bbCu dispozitivul OT conectat nu se poate activa funcţia de control al combustiei.

Pentru a efectua analiza gazelor arse, deconectaţi cablurile de conectare ale OT şi
aşteptaţi 4 minute, sau întrerupeţi alimentarea electrică şi reconectaţi alimentarea
la centrală.
În mod normal, funcţia de analiză a combustiei este efectuată cu supapa cu trei căi
poziţionată pe încălzire. Este posibilă comutarea supapei pe apă caldă menajeră,
generând o solicitare de încălzire a apei calde menajere la putere maximă în timp
ce funcţia în sine este efectuată. În acest caz, temperatura apei calde menajere este
limitată la maximum 65° C. Aşteptaţi pornirea arzătorului.

bb

Centrala termică va funcţiona la puterea de încălzire maximă şi va fi posibilă reglarea arderii.
 Scoateţi şurubul şi capacul de pe camera de distribuţie a aerului (A-B).
 Introduceţi adaptorul sondei de analiză (D) din plicul cu documentaţia tehnică în orificiul
pentru analiza combustiei.

ROMÂNĂ
 Introduceţi sonda de analiză a gazelor arse în interiorul adaptorului.
 Controlaţi combustia, verificând dacă valorile CO2 corespund cu cele din tabel.
 După finalizarea controlului, scoateţi sondele analizorului şi închideţi prizele pentru
analiza arderii cu capacele şi şuruburile corespunzătoare.
 Puneţi înapoi adaptorul sondei de analiză furnizat cu centrala în plicul cu documentaţia
tehnică.

bbDacă valoarea afişată este diferită faţă de cea prezentată în tabelul cu date tehnice,

NU EXECUTAŢI REGLĂRI ALE SUPAPEI DE GAZ, solicitaţi asistenţă de la Centrul
de asistenţă tehnică.
Supapa de gaz NU necesită reglare, iar orice intervenţie asupra acesteia determină
funcţionarea neregulată sau chiar nefuncţionarea centralei termice.
În timpul analizei combustiei toate solicitările de încălzire sunt blocate şi se afişează
un mesaj pe ecran.

4.19

Range rated (Gama nominală)

Această centrală poate fi adaptată pentru cerinţele de încălzire ale instalaţiei, făcând
posibilă totodată setarea debitului maxim pentru funcţionarea în modul de încălzire:
 alimentaţi centrala
 accesaţi meniul de parametri tehnici conform indicaţiilor din paragraful "3.20 Accesarea
parametrilor"
 selectaţi meniul CONF şi confirmaţi selecţia cu

bb
bb

A
B

D

 pe ecran se afişează textul derulant RANGE RATED, accesaţi sub-meniul apăsând pe
 setaţi valoarea maximă de încălzire dorită (rot/min) cu tastele

şi

, confirmând

selectarea cu Enter

 Odată setată puterea dorită (valoarea maximă de încălzire), notaţi valoarea pe eticheta
autocolantă de pe coperta posterioară a acestui manual. Pentru verificările şi reglajele
ulterioare, consultaţi valoarea setată.

bbCalibrarea nu implică pornirea centralei.
La finalizarea verificărilor:
 setaţi centrala termică la modul VARĂ sau IARNĂ în funcţie de anotimp
 reglaţi valorile temperaturii solicitate de încălzire în funcţie de nevoile clientului.
IMPORTANT
Funcţia „analiză combustie” rămâne activă timp de maxim 15 min; în cazul în care se
atinge o temperatură pe tur de 95 °C, arzătorul se opreşte. Se va aprinde din nou când
temperatura scade sub 75 °C.

bbÎn cazul unei instalaţii de temperatură joasă, este recomandat să faceţi testul de
performanţă scoţând apă menajeră; setaţi STAREA centralei pe VARĂ, deschideţi
robinetul de apă caldă la debitul maxim şi setaţi valoarea temperaturii apei calde
menajere la maximum.

Centrala este furnizată cu reglajele prezentate în tabelul cu date tehnice.
În funcţie de necesităţile existente la nivelul instalaţiilor sau al dispoziţiilor regionale privind
limitele emisiilor de gaze de ardere, este posibilă reglarea valorii respective prin trimitere la
graficele de la pagina 131.

4.20

Semnalizări şi defecţiuni

Când există o defecţiune, este afişată intermitent pictograma

la intervale de 0,5 sec.

ON şi 0,5 sec. OFF, fundalul este afişat intermitent timp de 1 min la intervale de 1 sec. ON şi
1 sec. OFF, după care se opreşte; iar clopotul continuă să fie afişat intermitent.
Pe ecranul de 4 caractere se afişează un mesaj derulant care descrie codul erorii.

bbToate controalele trebuie să fie efectuate exclusiv de Centrul de asistenţă tehnică.
4.18

Transformarea tipului de gaz

Conversia de la un tip de gaz la altul este simplă şi se poate face şi cu centrala instalată.

bbAceastă operaţiune trebuie să fie efectuată de personal calificat.

Centrala este proiectată să funcţioneze pe gaz metan (G20).
Pentru conversia centralei pe gaz propan (G31) procedaţi după cum urmează:
 accesaţi meniul de parametri tehnici conform indicaţiilor din paragraful "3.20 Accesarea
parametrilor"
 setaţi parola de INSTALATOR
 selectaţi meniul COMB şi confirmaţi selecţia cu .

 pe ecran se va afişa textul derulant GAS TYPE
 selectaţi
GAS TYPE = 0 pentru gaz METAN
		
GAS TYPE = 1 pentru GPL
Centrala nu necesită reglare suplimentară.

bbOperaţiunea de conversie trebuie să fie executată de personalul calificat.
bbDupă conversie, aplicaţi noua etichetă cu date de identificare din plicul de
documentaţie.

DAY

Când survine o defecţiune, se pot afişa următoarele pictograme:
-se afişează când există o alarmă legată de flacără (E010)
-- RESET se afişează atunci când există o alarmă care necesită resetarea manuală de
către operator (de exemplu întreruperea flăcării)
-se afişează împreună cu pictograma
, cu excepţia alarmelor legate de flacără
şi apă.
În plus, când parametrul WATER TRANSDUCER (TRADUCTOR DE APĂ) este setat la 1 şi
deci există un traductor de presiune a apei, se vor afişa valoarea presiunii alături de unitatea
de măsură aferentă la sfârşitul următoarelor mesaje de eroare:
• E041 WATER TRANSDUCER LOAD THE SYSTEM (TRADUCTOR DE APĂ
ÎNCĂRCARE SISTEM)
• E042 WATER TRANSDUCER (TRADUCTOR DE APĂ)
• WATER PRESSURE HIGH CHECK THE SYSTEM (PRESIUNE APĂ RIDICATĂ,
VERIFICAŢI SISTEMUL)
• WATER PRESSURE LOW CHECK THE SYSTEM (PRESIUNE APĂ SCĂZUTĂ,
VERIFICAŢI SISTEMUL).
Funcţia de resetare
Pentru a reseta funcţionarea centralei termice în cazul unei defecţiuni, este necesar să
apăsaţi pe butonul RESET.
În acest moment, dacă condiţiile corecte de funcţionare au fost restabilite, centrala termică
va reporni automat.
Există un număr maxim de 3 încercări consecutive de eliberare de către REC10. În cazul
în care toate încercările sunt epuizate, eroarea definitivă E099 apare pe afișaj. Cazanul va
trebui să fie deblocat prin tăierea și reconectarea alimentării electrice.
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Închideţi robinetul de umplere şi asiguraţi-vă că auziţi clicul mecanic.
La terminarea procedurii, continuaţi cu ciclul automat de aerisire aşa cum este descris în
secţiunea "3.15 Umplerea sistemului de încălzire şi eliminarea aerului".

DAY

DAY

bbDacă încercările de resetare nu repun în funcţiune centrala, solicitaţi intervenţia
Centrului de asistenţă tehnică.

Pentru defecţiunea E041
Dacă presiunea scade sub pragul de siguranţă de 0,3 bar, centrala afişează codul de
defecţiune <<E041 WATER TRANSDUCER LOAD THE SYSTEM (TRADUCTOR DE APĂ
ÎNCĂRCARE SISTEM) >> pe o perioadă de tranziţie de 30sec.

A

bbÎn cazul în care căderea de presiune este foarte frecventă, solicitaţi intervenţia Centrului
de asistenţă tehnică.

Pentru defecţiunea E060
Centrala termică funcţionează normal, dar nu asigură stabilitatea temperaturii apei calde
menajere care, în orice caz, este furnizată la o temperatură de aproximativ 50 °C. Este
necesară intervenţia Centrului de asistenţă tehnică.

DAY

După expirarea timpului de tranziţie, dacă defecţiunea persistă, este afişat codul de defecţiune
E040. Atunci când centrala termică are defecţiunea E040, încărcarea manuală trebuie efectuată
cu ajutorul robinetului de umplere (A) până când presiunea este între 1 şi 1,5 bari.
Apoi apăsaţi pe RESET.

Pentru defecţiunea E091
Centrala dispune de un sistem de autodiagnostic care, pe baza orelor totalizate în condiţii
speciale de funcţionare, poate să semnaleze necesitatea de intervenţie pentru curăţarea
schimbătorului principal (cod alarmă E091).
După terminarea operaţiunii de curăţare (efectuată cu setul corespunzător furnizat ca
accesoriu), trebuie să aduceţi la zero contorul orelor totalizate, aplicând următoarea
procedură:
 accesaţi parametrii tehnici, conform explicaţiilor din "3.20 Accesarea parametrilor"
 selectaţi meniul CONF şi apoi EXHAUST PROBE RESET cu tastele
şi
 setaţi parametrul la 1, confirmând selecţia cu Enter.
NOTĂ:

Procedura de resetare a contorului trebuie efectuată după fiecare curăţare
atentă a schimbătorului principal sau în cazul înlocuirii acestuia.

Numărul total de ore poate fi verificat în modul următor:
 accesaţi meniurile INFO conform indicaţiilor din paragraful "4.21 Meniul INFO" din cadrul
EXHAUST PROBE RESET pentru a afişa valoarea contorului sondei de gaze arse.

Listă defecţiuni centrală termică
EROARE
COD
E010

DEFECT

LED ROŞU

defecţiune electronică ACF/oprire flacără

E011

ﬂacără externă

E020

termostat limită

PORNIT
intermitent 0,2 sec. pornit/
0,2 sec. oprit
intermitent 0,5 sec. pornit/
0,5 sec. oprit
PORNIT

E030

defecţiune ventilator

E040

traductor de apă – încărcare sistem

E041

traductor de apă – încărcare sistem

E042

defecţiune traductor de apă

E060

defecţiune sondă apă caldă menajeră

E070
E077
E080
E090

110

senzor pe tur defect
supratemperatură senzor pe tur
alarmă diferenţă senzor pe tur/retur
termostat apă zona principală
defecţiune sondă linie de retur
supratemperatură sondă linie de retur
alarmă diferenţă sondă linie tur/retur
sondă gaze arse defectă
supratemperatură sondă gaze arse

E091

curăţare schimbător de căldură principal

E099

încercări de resetare epuizate, boiler blocat

--

presiune apă scăzută verificaţi sistemul

--

presiune apă ridicată, veriﬁ caţi sistemul

---

comunicaţie placă centrală termică pierdută
BUS 485 comunicaţie pierdută

LED VERDE

ROŞU şi VERDE

tranziţie
definitivă
definitivă
intermitent 0,5 sec. pornit/
0,5 sec. oprit

PORNIT
PORNIT
intermitent 0,5 sec. pornit/
0,5 sec. oprit

PORNIT
PORNIT
intermitent 0,5 sec. pornit/
0,5 sec. oprit
intermitent 0,5 sec. pornit/
0,5 sec. oprit
Se face referire la ultima defecțiune produsă
intermitent 0,5 sec. pornit/
0,5 sec. oprit
intermitent 0,5 sec. pornit/
0,5 sec. oprit

definitivă
tranziţie

PORNIT

PORNIT
PORNIT

DESCRIEREA TIPULUI DE
ALARMĂ
definitivă

definitivă
tranziţie
tranziţie
definitivă
definitivă
tranziţie
tranziţie
definitivă
definitivă
tranziţie
definitivă
tranziţie
definitivă,
nu poate fi resetat
tranziţie
tranziţie
tranziţie
tranziţie
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Lista defecţiunilor de ardere
EROARE
LED ROŞU
COD
E021
PORNIT
E022
PORNIT
E023
PORNIT

LED VERDE

DEFECT

DESCRIEREA TIPULUI DE ALARMĂ

alarmă ion
alarmă ion
alarmă ion

E024

PORNIT

alarmă ion

E067

PORNIT

alarmă ion

E088

PORNIT

alarmă ion

E097

PORNIT

alarmă ion

E085

PORNIT

ardere incompletă

E094

PORNIT

ardere incompletă

E095

PORNIT

ardere incompletă

E058

PORNIT

defecţiune tensiune reţea

E065

PORNIT

alarmă modulare curent

E086

PORNIT

alarmă obstrucţionare gaze arse

Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de 6 ori într-o oră, devin definitive; se afişează alarma
E097 şi este urmată de post-purjare timp de 45 de secunde la turaţia maximă a ventilatorului.
Nu este posibilă eliberarea alarmei înainte de terminarea post-purjării, cu excepţia cazului în care
alimentarea electrică a centralei termice este oprită.

Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de cateva ori într-o oră, devin definitive; se afişează
ultima eroare şi este urmată de o post-purjare de 5 minute la turaţia maximă a ventilatorului.
Nu este posibilă eliberarea alarmei înainte de terminarea post-purjării, cu excepţia cazului în care
alimentarea electrică a centralei termice este oprită.
Acestea sunt defecţiuni temporare care restricţionează ciclul de aprindere.
Defecţiune temporară raportată în timpul pre-purjării. Post-purjarea este menţinută timp de 5 minute la
turaţia maximă a ventilatorului.

Lumini de avertizare
STARE CENTRALĂ

LED ROŞU

LED VERDE

intermitent 0,5 sec.
pornit/1 sec. oprit

intermitent 0,5 sec. pornit/1
sec. oprit
intermitent 0,3 sec. pornit/0,5
sec. oprit
intermitent 0,3 sec. pornit/0,5
sec. oprit
intermitent 0,3 sec. pornit/0,5
sec. oprit
PORNIT

Pornire
Ciclu de aerisire
Starea OFF
Nu există solicitare de căldură (stby)
Transmisie de aprindere /
supratemperatură
Prezența flacării
Coșar
Încălzire şapă

4.21

intermitent 1 sec. pornit/1
sec. oprit

ROŞU şi VERDE
OBSERVAŢII
intermitent 0,5 sec. pornit/0,5
LED-urile roşii şi verzi se aprind în acelaşi timp
sec. oprit

PORNIT
intermitent 1 sec. pornit/
1 sec. oprit

LED-urile roşii şi verzi se aprind secvenţial câte unul pe rând

Numai dacă flacăra este prezentă
LED-urile roşii şi verzi se aprind alternativ

Meniul INFO

Prin apăsarea tastei 3, pe ecran se va afişa o listă cu informaţii referitoare la operarea centralei, enumerate în funcţie de numele şi valoarea parametrului. Trecerea de la afişarea unui
parametru a următorul se efectuează apăsând pe tasta
sau
. Prin apăsarea tastei
se afişează parametrul selectat; prin apăsarea tastei

NUME PARAMETRU

SCREED HEATING HOURS
CH PROBE
RETURN PROBE
DHW PROBE
EXHAUST PROBE
OUTDOOR TEMP PROBE
FILTERED OUTDOOR TEMP

se revine la ecranul principal:

DESCRIERE

Număr de ore trecute cu funcţia încălzitor şapă
Valoare senzor de debit centrală termică
Valoare senzor de retur centrală termică
Valoare senzor apă caldă menajeră când centrala este în modul instantaneu
Valoare ridicată sondă butelie de depozitare când centrala este în modul numai încălzire
Valoare sondă gaze arse
Valoare instantanee senzor de temperatură externă
Valoare ﬁltrată temperatură externă utilizată în algoritmul de reglare termică pentru calculul
valorii de setare a încălzirii

FAN SPEED

Număr de rotaţii ventilator (rot/min)

MAIN ZONE OUTLET
EXHAUST PROBE HOURS
MAIN ZONE SET
WATER PRESSURE
COMFORT
SUN ON
ELECTRONIC BOARD ID
ELECTRONIC BOARD FMW
INTERFACE FMW

Valoare senzor de debit zonă principală (când MAIN ZONE ACTUATION TYPE = 1)
Număr de ore de funcţionare a schimbătorului de căldură în „modul condens”
Valoare de setare livrare zona principală
Presiune sistem
Confort apă caldă menajeră (OFF, STANDARD, SMART)
Funcţii speciale active pentru temperatura apei calde menajere la debit mare
Identiﬁcarea cardului electronic
Reviziei de ﬁrmware cardului electronic
Interfață fmw
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4.22

Oprire temporară

În cazul absenţelor temporare (week-end-uri, vacanţe scurte etc.), setaţi starea centralei
termice la OPRIT .

Rămânând active alimentarea electrică şi alimentarea pe bază de carburant, centrala este
protejată de sistemele:
- încălzire anti-îngheţ: această funcţie este activată dacă temperatura măsurată de
senzorul de debit scade sub 5 °C. O solicitare de încălzire este generată în această fază
cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este menţinută până când temperatura
apei de ieşire ajunge la 35 °C;
- anti-îngheţ apă caldă menajeră: funcţia se activează dacă temperatura detectată de
sonda de apă caldă menajeră coboară sub valoarea de 5 °C. O solicitare de încălzire
este generată în această fază cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este
menţinută până când temperatura apei de ieşire ajunge la 55 °C.

Tasta 2 poate rămâne activă dacă există vreo defecţiune, pentru a permite resetarea
alarmei.

4.25

Stand-by interfaţă

4.26

Înlocuirea interfeţei SC08

4.27

Înlocuirea plăcii AKM

4.28

Parametrii de control al arderii

În mod normal, dacă nu există defecţiuni sau solicitări de încălzire, pe ecran se va afişa în
permanenţă temperatura măsurată de senzorul de debit. Dacă în termen de 10 secunde nu
există nicio solicitare de încălzire şi nu este apăsată nicio tastă, interfaţa intră în stand by.
Pe ecran se afişează ora curentă, cu cele două puncte separând ora de minute afişate
intermitent la intervale de 0,5 sec. ON şi 05 sec. OFF, în timp ce pictogramele de stare se
vor activa dacă este necesar:

bbOperarea funcţiei ANTI-ÎNGHEŢ este indicată printr-un mesaj derulant pe ecranul

interfeţei: <<DHW ANTIFREEZE FUNCTION IN PROGRESS>> sau <<CH
ANTIFREEZE FUNCTION IN PROGRESS>>, în funcţie de caz.
- anti-blocare pompă de circulaţie: pompa de circulaţie se activează la fiecare 24 de ore
de oprire timp de 30 de secunde.

4.23

Oprirea pentru perioade lungi de timp

Neutilizarea pe termen lung a centralei necesită efectuarea următoarelor operaţiuni:
-- setaţi starea centralei termice la
-- poziţionaţi întrerupătorul principal al instalaţiei pe „oprit”
-- închideţi robinetele pentru combustibil şi apă ale instalaţiei de încălzire şi pentru apă
caldă menajeră.

În acest caz, sistemele anti-îngheţ şi anti-blocare sunt dezactivate. Goliţi sistemul de
încălzire şi de apă menajeră dacă există vreun risc de îngheţ.

La înlocuirea plăcii AKM de control şi reglare, este posibil să fie necesar să reprogramaţi
parametrii de configurare. În acest caz, consultaţi MENIUL SETĂRI pentru a găsi valorile
implicite ale plăcii, în setările din fabrică şi setările personalizate. Parametrii care trebuie
verificaţi şi resetaţi dacă este necesar, în cazul în care se înlocuieşte placa, sunt următorii:
GAS TYPE
BOILER TYPE
HYDRAULIC CONFIGURATION
WATER TRANSDUCER
AUTO WATER FILL ENABLE
SLIDING OUTLET TANK FLOW TEMP
Chiar dacă parametrii aferenţi sistemului ACC de control activ al arderii sunt prestabiliţi în
fabrică, este posibil să fie necesară reprogramarea acestora în cazul în care se înlocuieşte
placa electronică.
 Accesaţi parametrii tehnici aşa cum este explicat în secţiunea "3.20 Accesarea
parametrilor", introducând parola de INSTALATOR.

ON

Poziţie
poziţie

OFF

Operaţiunile de configurare a sistemului trebuie să fie efectuate de personal calificat
profesional din cadrul Centrului de asistenţă tehnică. La înlocuirea plăcii de interfaţă SC08,
este posibil ca la pornire utilizatorului să i se solicite să reseteze ora şi ziua săptămânii
(consultaţi paragraful "4.6 Prima punere în funcţiune"). Reţineţi că nu este necesară
programarea parametrilor de configurare, valorile sunt recuperate din placa de control şi
reglare a centralei termice.

 Selectaţi COMB cu tastele

4.24

şi

confirmând selecţia cu

.

Blocarea funcţiei tastaturii

Prin apăsarea tastelor 1+3 timp de cel puţin 2 sec. se activează blocarea tastelor; Apăsând
din nou pe tastele 1+3 timp de cel puţin 2 sec. se reactivează tastele. Pe ecran se va afişa
<<KEY LOCKED>>.

+

+

RESET MENU

1

3

 Selectaţi GAS TYPE.
 Setaţi acest parametru în funcţie de tipul de gaz utilizat de centrala termică. Valorile
pentru acest parametru sunt METHANE (METAN) = 0 - LPG (GPL) = 1
 Setaţi parola de SERVICE.
 Selectaţi meniul COMB şi parametrul BOILER TYPE
 Setaţi acest parametru în funcţie de tipul de centrală termică, aşa cum se indică în tabel
25C
30C
35C
40C

BOILER TYPE
1
2
3
4

 Selectaţi COMBUSTION OFFSET.
Valoarea 1 = RESETARE ZERO: selectaţi această opţiune la înlocuirea electrodului de
detecţie de pe arzător.
Valoarea 2 = RESTABILIRE: selectaţi această opţiune la înlocuirea plăcii electronice AKM.
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bbDacă, după efectuarea operaţiunilor de întreţinere la elementele unităţii de ardere bbDacă pe suprafaţa schimbătorului de căldură există produşi de ardere greu de

5

(Repoziţionarea electrodului de detecţie sau înlocuirea/curăţarea schimbătorului de
căldură principal, sifonului de condensare, ventilatorului, arzătorului, transportorului
de gaze arse, supapei de gaz, diafragmei supapei de gaz), centrala generează
una sau mai multe alarme privind arderile defectuoase, recomandăm punerea
întrerupătorului principal al sistemului în poziţia oprit pentru cel puţin 5 minute.

îndepărtat, curăţaţi-i pulverizând oţet alb natural, evitând deteriorarea panoului
izolator al retarderului.
-- Lăsaţi-l să acţioneze câteva minute
-- Curăţaţi bobinele schimbătorului de căldură cu o perie cu peri moi.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA

COMPONENTELE
-- Clătiţi cu apă, evitând deteriorarea panoului izolator al retarderului
-- Reporniţi alimentarea cu energie electrică şi cu gaz a centralei.

Întreţinerea periodică este o „obligaţie” prevăzută de normele în vigoare şi este esenţială
pentru siguranţa, randamentul şi durata de viaţă a centralei.
Permite reducerea consumului, emisiile poluante şi menţinerea fiabilităţii produsului în timp.
Înainte de a începe operaţiile de întreţinere:
-- Închideţi robinetele pentru combustibil şi apă ale instalaţiei de încălzire şi pentru apă
caldă menajeră.
Pentru a garanta menţinerea caracteristicilor aparatului din punctul de vedere al eficienţei
şi funcţionalităţii, precum şi pentru a respecta dispoziţiile legilor în vigoare, este necesar să
executaţi operaţiunile de întreţinere la intervale regulate de timp. Când efectuaţi operaţiuni
de întreţinere, respectaţi instrucţiunile furnizate în capitolul "1 AVERTISMENTE ŞI MĂSURI
DE SIGURANŢĂ".
De regulă, se efectuează următoarele operaţiuni:
-- eliminarea oricărei oxidări din arzător
-- eliminarea tartrului din schimbătoarele de căldură
-- verificare electrozi
-- verificarea şi curăţarea ţevilor de golire
-- verificarea aspectului exterior al centralei termice
-- verificarea aprinderii, opririi şi funcţionării aparatului, atât în modul apă menajeră, cât şi
în modul încălzire
-- verificarea etanşării cuplajelor, a ţevilor de gaz, apă şi de racordare a golirii condensului
-- verificarea consumului de gaz la putere maximă şi minimă
-- verificarea poziţiei electrodului de aprindere
-- verificarea poziţiei electrodului de detecţie/sondei de ionizare (consultaţi paragraful
specific)
-- verificarea dispozitivului de siguranţă la defectarea alimentării cu gaz.

bbDupă efectuarea operaţiilor de întreţinere, trebuie efectuată analiza produselor de
ardere pentru a vă asigura că funcţionează corect.
bbDacă, după înlocuirea plăcii electronice sau efectuarea lucrărilor de întreţinere la

bbNU UTILIZAŢI PERII CU PERI DE METAL CARE AR PUTEA DETERIORA
Curăţarea arzătorului (Fig. 21):

-- Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică, poziţionând întrerupătorul general al
instalaţiei pe „oprit”.
-- Închideţi supapa de închidere a gazului.
-- Scoateţi carcasa aşa cum este indicat în paragraful "3.12 Demontarea carcasei".
-- Deconectaţi cablurile de conectare ale electrozilor.
-- Deconectaţi cablurile de alimentare electrică ale ventilatorului.
-- Scoateţi clema (A) a supapei de amestecare.
-- Slăbiţi piuliţa rampei de gaz (B).
-- Scoateţi şi rotiţi rampa de gaz.
-- Scoateţi cele 4 piuliţe (C) care fixează unitatea de ardere
-- Scoateţi ansamblul transportor de aer/gaz, inclusiv ventilatorul şi supapa de amestecare,
având grijă să nu deterioraţi panoul ceramic şi electrozii. În acest moment, continuaţi cu
operaţiunile de curăţare a arzătorului.
-- Curăţaţi arzătorul cu o perie cu peri moi, având grijă să nu deterioraţi panoul izolator şi
electrozii.

bbNU UTILIZAŢI PERII CU PERI DE METAL CARE AR PUTEA DETERIOARA
COMPONENTELE.
-- Verificaţi dacă panoul izolator al arzătorului şi garnitura de etanşare sunt în perfectă stare
şi înlocuiţi-le, dacă este necesar, urmând procedura corespunzătoare.
-- După finalizarea operaţiunilor de curăţare, montaţi cu atenţie la loc componentele,
acţionând în ordine inversă instrucţiunile de mai sus.
-- Pentru a închide piuliţele de fixare ale ansamblului transportor de aer/gaz, utilizaţi un
cuplu de strângere de 8 Nm.
-- Reporniţi alimentarea cu energie electrică şi cu gaz a centralei.

Curăţarea sifonului

electrodul de detecţie sau la arzător, analiza produşilor de ardere indică valori în
afara celor de toleranţă, poate fi necesar să modificaţi valori aşa cum este descris
în secţiunea "4.17 Verificarea combustiei"
		 Observaţie: La înlocuirea electrodului pot exista uşoare variaţii ale parametrilor de
ardere, care se încadrează în valorile nominale după câteva ore de funcţionare.

-- Demontaţi sifonul aşa cum este indicat în secţiunea „Demontarea sifonului”.
-- Curăţaţi sifonul, acesta poate fi curăţat cu apă şi detergent.
-- Spălaţi dispozitivul SRD făcând apa să circule de la dispozitivul de evacuare. Nu folosiţi
niciodată instrumente metalice sau ascuţite pentru a îndepărta depuneri sau reziduuri din
interiorul dispozitivului, ceea ce ar putea duce la deteriorarea acestuia.
-- După finalizarea operaţiunilor de curăţare, reasamblaţi sifonul şi dispozitivul SRD,
montând cu atenţie la loc componentele.

Curăţarea schimbătorului principal de căldură (Fig. 21)

Întreţinerea electrodului de ionizare

bbNu curăţaţi centrala sau componentele sale cu substanţe inflamabile (de exemplu,
benzină, alcool etc.).
bbDupă curăţarea sifonului şi a dispozitivului SRD, sifonul trebuie umplut cu apă ("3.18
bbNu curăţaţi panourile, componentele vopsite sau din plastic cu diluanţi pentru
Sifonul de condens") înainte de a porni din nou centrala. La terminarea operaţiunilor
de întreţinere a sifonului şi a dispozitivului SRD, vă recomandăm să puneţi în
vopsele.
funcţiune centrala în regim de condensare pentru câteva minute şi să verificaţi dacă
bbCurăţarea panourilor se va face numai cu apă cu săpun.
nu există scurgeri pe întreaga conductă de evacuare a condensului.
-- Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică, poziţionând întrerupătorul general al
instalaţiei pe „oprit”.
-- Închideţi supapa de închidere a gazului.
-- Scoateţi carcasa aşa cum este indicat în paragraful "3.12 Demontarea carcasei".
-- Deconectaţi cablurile de conectare ale electrozilor.
-- Deconectaţi cablurile de alimentare electrică ale ventilatorului.
-- Scoateţi clema (A) a supapei de amestecare.
-- Slăbiţi piuliţa rampei de gaz (B).
-- Scoateţi şi rotiţi rampa de gaz.
-- Scoateţi cele 4 piuliţe (C) care fixează unitatea de ardere.
-- Scoateţi ansamblul transportor de aer/gaz, inclusiv ventilatorul şi supapa de amestecare,
având grijă să nu deterioraţi panoul izolator şi electrozii.
-- Scoateţi ţeava de racordare a sifonului din orificiul de evacuare a condensului de la
schimbătorul de căldură şi cuplaţi o ţeavă de colectare provizorie. În acest moment,
continuaţi cu operaţiunile de curăţare a schimbătorului de căldură.
-- Aspiraţi orice reziduuri de murdărie din interiorul schimbătorului de căldură, evitând
deteriorarea panoului izolator al retarderului.
-- Curăţaţi bobinele schimbătorului de căldură cu o perie cu peri moi.

Electrodul de detecţie/sonda de ionizare are o funcţie importantă în faza de aprindere
a centralei termice şi în menţinerea unei arderi eficiente; în această privinţă, dacă este
înlocuit(ă), trebuie întotdeauna poziţionat(ă) corect şi poziţia de referinţă indicată în figură
trebuie respectată.
aprinderea flăcării
electrod

electrod de detecţie/
senzor de ionizare

bbNU UTILIZAŢI PERII CU PERI DE METAL CARE AR PUTEA DETERIORA
COMPONENTELE
-- Curăţaţi spaţiile dintre bobine folosind o lamă cu grosimea de 0,4 mm, disponibilă, de
asemenea, într-un kit.
-- Aspiraţi orice reziduuri produse de curăţare
-- Clătiţi cu apă, evitând deteriorarea panoului izolator al retarderului
-- Asiguraţi-vă că panoul izolator al retarderului este în perfectă stare şi înlocuiţi-l dacă este
necesar urmând procedura corespunzătoare.
-- După finalizarea operaţiunilor de curăţare, montaţi cu atenţie la loc componentele,
acţionând în ordine inversă instrucţiunile de mai sus.
-- Pentru a închide piuliţele de fixare ale ansamblului transportor de aer/gaz, utilizaţi un
cuplu de strângere de 8 Nm.
-- Reporniţi alimentarea cu energie electrică şi cu gaz a centralei.

aaNu frecaţi electrodul cu şmirghel.
bbÎn timpul întreţinerii anuale, verificaţi starea de uzură a electrodului şi înlocuiţi-l dacă
a fost deteriorat.

Demontarea şi eventuala înlocuire a electrozilor, inclusiv a electrodului de aprindere implică,
de asemenea, înlocuirea garniturilor de etanşare.
Pentru a preveni defectele de funcţionare, electrodul de detecţie/sonda de ionizare ar trebui
înlocuit(ă) la fiecare 5 ani, deoarece este supus(ă) uzurii în timpul aprinderii.
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Supapa de sens (Fig. 22)

Centrala are o supapă de sens.
Pentru a ajunge la supapa de sens:
-- scoateţi ventilatorul desfiletând cele 4 şuruburi (D) de fixare a transportorului
-- asiguraţi-vă că nu există depuneri de material străin pe membrana supapei de închidere
şi, dacă este cazul, îndepărtaţi-le şi verificaţi dacă sunt deteriorări
-- verificaţi dacă supapa se deschide şi se închide corect
-- reasamblaţi componentele în ordine inversă, asigurându-vă că supapa de închidere este
remontată în direcţia corectă.
Atunci când se efectuează operaţiuni de întreţinere la supapa de sens, asiguraţi-vă că
aceasta este poziţionată corect pentru a asigura funcţionarea corectă şi sigură a sistemului.

Îndepărtarea sifonului (Fig. 23a-b-c-d)

-- Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică, poziţionând întrerupătorul general al
instalaţiei pe „oprit”.
-- Scoateţi ţeava de colectare a condensului (fig. 23a)
-- Desfiletaţi dispozitivul SRD (fig. 23b)
-- Desfiletaţi şurubul (A) şi scoateţi placa (B) aşa cum este indicat în fig. 23c
-- Scoateţi partea interioară (C) a sifonului aşa cum este indicat în fig. 23d.
După finalizarea operaţiunilor, montaţi la loc componentele, acţionând în ordinea inversă a
descrierii pentru demontare, verificând dacă garnitura de etanşare este corect poziţionată.

MANUAL DE UTILIZARE
În funcţie de tipul de aplicaţie, este posibil ca unele dintre funcţiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.
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PANOU DE COMANDĂ (vedea "3.19 Panou de
comandă")
LED

A

+

+

C

RESET MENU

A

+

+

B

C
D

De fiecare dată când centrala este alimentată, este executat un ciclu de aerisire cu durata
de 4 min. Pe ecran apare mesajul VENT AIR PURGING CYCLE IN PROGRESS şi se
iluminează pictograma RESET.

RESET MENU

1
7

2

3

Pentru a întrerupe ciclul de aerisire, apăsaţi pe RESET.
Setaţi centrala termică la OPRIT apăsând pe

PROGRAMAREA CENTRALEI TERMICE

.

-- Poziţionaţi întrerupătorul principal al sistemului în poziţia „pornit”.

Dacă este necesar, interfaţa va trece automat în meniul ceas. Pe ecranul principal apar
pictogramele
,
,
şi
şi ENTER timp ce se afişează 00:00 cu primele două
cifre intermitente la intervale de 0,5 sec. ON şi 0,5 sec. OFF.

Pentru a seta ora, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
 setaţi ora cu săgeţile
şi
, apoi confirmaţi cu A
 setaţi minutele cu săgeţile
şi
, apoi confirmaţi cu A
 setaţi ziua din săptămână cu săgeţile
şi
. Segmentul pentru zi este afişa

8

PRIMA PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

-- Poziţionaţi întrerupătorul principal al sistemului în poziţia „pornit”.
-- Deschideţi robinetul de gaz pentru a permite trecerea carburantului.

 Cu alimentarea activă, fundalul este iluminat, după care toate pictogramele şi
segmentele se aprind timp de 1 sec. şi se afişează derulant versiunea firmware timp
de 3 sec:

intermitent, apăsaţi pe MENIU în dreptul pictogramei Enter pentru a confirma setarea
orei şi zilei. Ceasul este afişat intermitent timp de 4 sec şi apoi revine la ecranul principal
 pentru a părăsi programarea orei fără a salva valorile modificate, apăsaţi pe

.

OBSERVAŢIE: se pot schimba setările OREI şi ZILEI şi mai târziu, accesând parametrul
ORĂ din meniul SETĂRI, sau apăsând pe tastele A+C timp de cel puţin 2 sec.
114

 Apoi interfaţa afişează starea activă în acel moment.

ROMÂNĂ

Ciclu de aerisire

bbDe fiecare dată când este pornită centrala, se efectuează un ciclu de aerisire

automat care durează 4 min. În timpul ciclului de purjare a aerului toate solicitările
de încălzire sunt blocate, cu excepţia celor pentru apă caldă menajeră când centrala
nu este setată pe OPRIT şi se afişează un mesaj derulant pe ecranul interfeţei AIR
PURGING CYCLE IN PROGRESS.

OPRIT
 Setaţi centrala la starea OPRIT apăsând pe tasta 1 până la afişarea segmentelor
centrale.

8.2
Ciclul de purjare poate fi întrerupt mai devreme ţinând apăsată tasta 2 timp de cel puţin 2
secunde (se aprinde pictograma RESET).
De asemenea, ciclul de aerisire poate fi întrerupt, dacă centrala termică nu a fost setată la
starea de oprire, de o solicitare de apă caldă menajeră.
 Reglaţi termostatul de temperatură ambiantă la temperatura dorită (~20 °C) sau, dacă
instalaţia este dotată cu un cronotermostat sau temporizator, verificaţi să fie „activ” şi
reglat (~20 °C)
 Apoi setaţi centrala la IARNĂ sau VARĂ, în funcţie de tipul de operaţie dorit.
 Centrala termică va porni şi va continua să funcţioneze până la atingerea temperaturilor
setate, după care va reveni în starea de aşteptare.

8.1

Reglarea temperaturii apei de încălzire fără un senzor de
temperatură externă conectat

Dacă nu există un senzor de temperatură externă, centrala funcţionează la o valoare fixă;
în acest caz, valoarea de setare pentru ÎNCĂLZIRE poate fi setată pe pagina principală a
afişajului. La următoarea apăsare a tastei C sau D, pe ecranul principal se afişează valoarea
curentă de setare a încălzirii; valoarea este afişată intermitent la intervale de 0,5 sec ON, 0,5
sec. OFF şi se aprind pictogramele
şi
.

+

+

D

Stare de funcţionare

Pentru a modifica starea de funcţionare de la IARNĂ la VARĂ sau OPRIT, apăsaţi pe tasta
1 până când se afişează funcţia dorită.
MODUL IARNĂ
 Setaţi centrala pe starea IARNĂ apăsând pe tasta 1 până când se afişează pictograma
pentru apă caldă menajeră şi pictograma pentru încălzire.

C

RESET MENU

La următoarea apăsare a tastei C sau D veţi putea seta valoarea de setare pentru încălzire
în intervalul prestabilit:
[40°C - 80.5°C] pentru sisteme cu temperatură ridicată
[20°C - 45°C] pentru sisteme cu temperatură scăzută
în paşi de 0,5°C.
Barele de nivel din dreptul pictogramei de încălzire indică valoarea de setare în raport cu
intervalul de funcţionare:
- patru bare aprinse = valoare de setare maximă
- o bară aprinsă = valoare de setare minimă

În mod normal, interfaţa afişează temperatura apei calde menajere, cu excepţia cazului
în care există o solicitare de încălzire în desfăşurare, caz în care este afişată temperatura
centralei termice.
 Dacă intervine o cerere de încălzire şi se aprinde centrala, pe afişaj apare pictograma

.

SOLICITARE de încălzire, pictograma radiatorului este afişată intermitent:

Bar

Ţinând una dintre tastele C sau D apăsate mai mult timp, contorul măreşte viteza de înaintare, modificând valoarea setată. Dacă nu se apasă nicio tastă timp de 5 sec., valoarea
setată este considerată noua valoare de setare pentru încălzire, iar ecranul revine la pagina
principală.

8.3
MOD VARĂ
 Setaţi centrala la modul VARĂ apăsând pe tasta 1 până când se afişează pictograma
pentru apă caldă menajeră.

În această stare, centrala activează funcţia tradiţională numai pentru apă caldă menajeră;
interfaţa afişează în mod normal temperatura de livrare. În cazul preluării solicitării de apă
caldă menajeră, se afişează temperatura apei calde menajere.
SOLICITARE de apă caldă menajeră, pictograma robinetului este afişată intermitent:

Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor de
temperatură exterioară conectat

Când este instalat un senzor de temperatură externă şi este activată reglarea termică (parametru OTR=1), temperatura de livrare este selectată automat de sistem, care reglează rapid
temperatura ambiantă în funcţie de variaţiile temperaturii externe.
Dacă doriţi să modificaţi valoarea temperaturii, mărind-o sau micşorând-o faţă cea calculată
automat de placa electronică, puteţi modifica punctul de referinţă ÎNCĂLZIRE alegând nivelul de confort dorit din intervalul (-5 ÷ +5).

Observaţie: dacă există un senzor de temperatură externă conectat, centrala poate funcţiona în orice caz la o valoare fixă setând parametrul OTR = 0 (meniul CH).

DAY
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8.4

Reglarea temperaturii apei menajere

De pe ecranul principal, prin apăsarea tastei A mai degrabă decât B se afişează valoarea de
setare pentru apa caldă menajeră; valoarea este afişată intermitent la intervale de 0,5 sec.
ON, 0,5 sec. OFF şi se aprind pictogramele
şi
.

A

+

Pe ecran se afişează COMFORT OFF şi pictogramele

,

,

şi

:

+

B
RESET MENU

La următoarea apăsare a tastei A sau B, veţi putea seta valoarea de setare pentru apa
caldă menajeră, mărind sau reducând valoarea în intervalul prestabilit, în paşi de 0,5°C.
Barele de nivel din dreptul pictogramei de încălzire indică valoarea de setare în raport cu
intervalul de funcţionare:
- patru bare aprinse = valoare de setare maximă
- o bară aprinsă = valoare de setare minimă

Utilizând tastele
,
puteţi derula pe rând opţiunile <<COMFORT STANDARD>>,
<<COMFORT SMART>> şi apoi <<COMFORT OFF>>.
Utilizarea tastei

activează funcţia dorită, după care se părăseşte meniul, revenind la

ecranul iniţial. Pe ecran apare un mesaj derulant în modul următor:

Funcţie
COMFORT STANDARD
COMFORT SMART
COMFORT OFF

Mesaj derulant
Funcția PREHEATING activă
Funcția TOUCH & GO activă
-

COMFORT STANDARD (PREÎNCĂLZIRE)
Dacă setaţi COMFORT STANDARD, funcţia de preîncălzire a apei calde menajere a centralei se
activează. Această funcţie permite menţinerea temperaturii apei calde din schimbătorul pentru
apă menajeră, cu scopul de a reduce timpii de aşteptare în timpul utilizării apei. Când este activă
funcţia de preîncălzire, se afişează mesajul PREHEATING FUNCTION IN PROGRESS. Pentru
a dezactiva funcţia de preîncălzire, setaţi COMFORT OFF.
Funcţia nu este activă atunci când centrala termică este oprită.

8.5

Oprire de siguranţă

Dacă există defecţiuni la aprindere sau centrala nu funcţionează corect, efectuaţi „OPRIREA
DE SIGURANŢĂ”. Pe lângă codul de defecţiune, pe ecran se afişează şi pictograma
,
intermitent, la intervale de 0,5 sec. ON şi 0,5 sec. OFF.
Fundalul este iluminat intermitent timp de 1 min, după care se opreşte, iar pictograma
este afişată în continuare intermitent.
Se derulează mesajul din 4 caractere, cu codul şi descrierea erorii.

DAY

8.6

COMFORT SMART (TOUCH & GO)
Dacă nu doriţi ca PREÎNCĂLZIREA să fie întotdeauna activă şi doriţi ca apa caldă să fie
disponibilă imediat, este posibilă preîncălzirea apei calde menajere cu doar câteva minute
înainte de solicitare. Setaţi COMFORT SMART pentru a activa funcţia TOUCH&GO. Această
funcţie vă permite, prin deschiderea şi închiderea robinetului, să porniţi preîncălzirea
instantanee care pregăteşte apă caldă numai pentru acea solicitare de apă.

Funcţia de resetare

Pictograma „RESET” se afişează atunci când există o alarmă care necesită resetarea
manuală de către operator (de exemplu întreruperea flăcării).
Pentru a reseta, apăsaţi tasta 2 RESET.

8.8
DAY

Funcţia programator orar (termostat de ambient)

Dacă sistemul de încălzire este gestionat de un termostat de cameră şi deci fără programare
orară, programarea oară de pe interfaţa centralei poate fi activată setând în meniul CH
parametrul POR = 1. Pentru a accesa meniul de programare orară, apăsaţi pe tastele B+D
timp de cel puţin 2 sec.

RESET

Dacă încercările de eliberare nu repornesc centrala termică, contactaţi Centrul de asistenţă
tehnică locală.

8.7

Funcţia „confort pentru apă caldă menajeră”

+

RESET MENU

Ecranele apar ca în figura următoare:

RESET
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D

B

Prin apăsarea tastelor A+B timp de cel puţin 2 sec. se pot accesa funcţiile confort pentru
apa caldă menajeră.

DAY

+

ROMÂNĂ
Utilizând săgeţile
,
selectaţi ziua sau grupul pre-selectat de zile:
1-2-3-4-5-6-7 programarea zilelor separate
1-5 programare de luni până vineri
6-7 programare de sâmbătă până duminică
1-7 programarea întregii săptămâni
Cu tasta

puteţi confirma selecţia efectuată şi trece la programarea intervalelor orare, cu
tasta Enter părăsiţi programarea orară, confirmând modificările efectuate.
Cu tasta

părăsiţi fără a salva selecţiile.

Setarea intervalelor orare
- Ecranul afişează TIME ON, apăsaţi
ora şi confirmaţi cu

pentru a seta ora pornirii, cu

,

schimbaţi

pentru a seta ora opririi, cu

,

schimbaţi

.

- Ecranul afişează TIME OFF, apăsaţi

ora şi confirmaţi cu .
- Se afişează din nou TIME ON, apoi se reia programarea intervalelor orare, până la

numărul maxim de intervale programabile (patru), sau se apasă pe Enter pentru a confirma
intervalele setate, trecând astfel la programarea următoarei zile.

Pentru fiecare zi a săptămânii este posibil să se seteze până la 4 intervale, caracterizate
printr-o oră de pornire şi o oră de oprire.
În afara acestor intervale orare, solicitările de încălzire de la termostatul de cameră sunt
ignorate.
Intervalele orare pentru încălzirea centrală activate implicit sunt:
07:30 - 08:30 / 12:00 - 13:30 / 18:00 - 22:30 de luni până vineri
08:00 - 22:30 de sâmbătă până duminică.
Când programarea orară pentru încălzire este activă, apăsând pe tastele C+D veţi putea
trece de la programarea orară AUTO la MAN ON sau MAN OFF.

+

+

C
D

RESET MENU

9

DEFECTARE (vedea "4.20 Semnalizări şi
defecţiuni")
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10 DATE TEHNICE
DESCRIERE

UM

25 C
G20

Încălzire Putere calorifică de intrare nominală
Putere de încălzire nominală (80°/60°)
Putere de încălzire nominală (50°/30°)
Debit termic redus
Putere termică redusă (80°/60°)
Putere termică redusă (50°/30°)
Putere termică nominală omologată (Qn)
Putere termică minimă Range Rated (Qm)
ACM

Putere calorifică de intrare nominală
Putere termică nominală (*)
Debit termic redus
Putere de încălzire redusă (*)

Eficienţă utilă Pn max - Pn min (80°/60°)
Randament la ardere
Eficienţă utilă Pn max - Pn min (50°/30°)
Eficienţă utilă la 30% Pn max (30° retur)
Eficienţă la valoare nominală P medie (80°/60°)
Eficienţă la 30% din valoarea nominală P medie
(30° retur)
Puterea electrică totală
(putere maximă de încălzire)
Puterea electrică totală (putere maximă ACM)
Putere electrică pompă de circulaţie (1000 l/h)
(ACM - ÎC)
Categorie ● Ţara de destinaţie
Tensiune de alimentare
Grad de protecţie
Pierderi la oprire
Pierderi la coşul de fum cu arzătorul oprit - arzătorul pornit
Funcţionare pentru circuitul de încălzire
Presiune
Presiune minimă pentru funcţionarea standard
Temperatură maximă
Câmp de selectare a temperaturii apei pentru încălzire
Pompă: presiune utilă maximă disponibilă
la o capacitate a sistemului de
Vas de expansiune cu membrană
Pre-încărcare rezervor de expansiune (încălzire)
Funcţionare ACM
Presiune maximă
Presiune minimă
Cantitate de apă caldă cu Δt 25° C
cu Δt 30 °C
cu Δt 35 °C
Debit minim apă caldă menajeră
Câmp de selectare a temperaturii H2O menajeră
Regulator de debit
Presiune gaz
Presiune nominală gaz metan (G20)
Presiune nominală gaz lichid GPL (G31)
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kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
%
%
%
%
%

Mynute X

30 C
G31

20,00
17.200
19,48
16.753
21,24
18.266

G20

G31

3,60
5,00
3.096
4.300
3,28
5,00
2.822
4.300
97,4 - 97,1
97,8
106,2 - 105,8
108,4
97,3

25,00
21.500
24,33
20.920
26,50
22.790
4,90
7,00
4.214
6.020
4,77
6,83
4.104
5.870
5,13
7,34
4.412
6.315
25,00
21.500
4,90
7,00
4.214
6.020
30,00
25.800
31,50
27.090
4,90
7,00
4.214
6.020
4,54
7,00
3.905
6.020
97,3 - 97,4
97,6
106,0-104,7
108,1
97,0

%

108,5

W
W

3,60
3.096
3,50
3.006
3,81
3.276

5,00
4.300
4,86
4.180
5,30
4.558

3,60
3.096

5,00
4.300

20,00
17.200
25,00
21.500
26,25
22.575

35 C

40 C

G20

G31
30,00
25.800
29,22
25.129
32,07
27.580

G20

G31
30,00
25.800
29,22
25.129
32,07
27.580

4,90
4.214
4,77
4.104
5,13
4.412

7,00
6.020
6,83
5.870
7,34
6.315

4,90
4.214
4,77
4.104
5,13
4.412

7,00
6.020
6,83
5.870
7,34
6.315

4,90
4.214

7,00
6.020

4,90
4.214

7,00
6.020

30,00
25.800
34,60
29.756
36,33
31.244

30,00
25.800
40,00
34.400
42,00
36.120

4,90
7,00
4.214
6.020
4,54
7,00
3.905
6.020
97,4 - 97,4
97,7
106,9 - 104,7
108,2
97,5

4,90
7,00
4.214
6.020
4,54
7,00
3.905
6.020
97,4 - 97,4
97,7
106,9 - 104,7
108,2
97,5

108,4

108,3

108,3

75

72

84

84

85

83

99
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W

39

39

39

39

V - Hz
IP
W
%

II2H3P ● RO
230-50
X5D
34
0,10 - 2,23

II2H3P ● RO
230-50
X5D
32
0,08 - 2,39

II2H3P ● RO
230-50
X5D
32
0,06 - 2,33

II2H3P ● RO
230-50
X5D
32
0,06 - 2,33

bari
bari
°C
°C
mbari
l/h
l
bari

3
0,25-0,45
90
20/45 ÷ 40/80
286
1.000
9
1

3
0,25-0,45
90
20/45 ÷ 40/80
286
1.000
9
1

3
0,25-0,45
90
20/45 ÷ 40/80
286
1.000
9
1

3
0,25-0,45
90
20/45 ÷ 40/80
286
1.000
9
1

bari
bari
l/min
l/min
l/min
l/min
°C
l/min

8
0,15
15,1
12,5
10,8
2
37-60
10

8
0,15
18,1
15,1
12,9
2
37-60
12

8
0,15
20,8
17,4
14,9
2
37-60
14

8
0,15
24,1
20,1
17,2
2
37-60
16

mbari
mbari

G20
20
-

G31
30

G20
20
-

G31
30

G20
20
-

G31
30

G20
20
-

G31
30

ROMÂNĂ

DESCRIERE
Conexiuni hidraulice
Intrare - ieşire ÎC
Intrare-ieşire ACM
Intrare gaz
Dimensiunile centralei
Înălţime
Înălţime (cuprinzătoare a dispozitivului SRD)
Lăţime
Adâncime
Greutatea centralei
Putere de încălzire
Debit aer
Debit gaze arse
Debit masic gaze arse
(max-min)
Debite apă caldă menajeră
Debit aer
Debit gaze arse
Debit masic gaze arse
(max-min)
Performanţe ventilator
Presiune de evacuare reziduală ţevi concentrice 0,85 m
Presiune de evacuare reziduală ţevi separate 0,5 m
Prevalenţă reziduală centrală fără ţevi
Conducte concentrice de evacuare a gazelor arse
Diametru
Lungime maximă
Pierdere la introducerea unui cot de 45°/90°
Gaură în perete (diametru)
Conducte concentrice de evacuare a gazelor arse
Diametru
Lungime maximă
Pierdere la introducerea unui cot de 45°/90°
Gaură în perete (diametru)
Conducte duble de evacuare gaze arse
Diametru
Lungime maximă
Pierdere la introducerea unui cot de 45°/90°
Instalaţie „deschisă forţat” B23P-B53P
Diametru
Lungime maximă tub de evacuare
Nox
Valori emisii la putere maximă şi minimă (**)
Maxim
CO s.a. mai puţin decât
CO2 (***)
NOx s.a. mai mic de
T gaze arse
Minim
CO s.a. mai puţin decât
CO2 (***)
NOx s.a. mai mic de
T gaze arse

UM

25 C

30 C

Ø
Ø
Ø

3/4”
1/2”
3/4”

mm
mm
mm
mm
kg

740
822
420
275
35

Nm3/h
Nm3/h
g/s
Nm3/h
Nm3/h
g/s

Mynute X

35 C

40 C

3/4”
1/2”
3/4”

3/4”
1/2”
3/4”

3/4”
1/2”
3/4”

740
822
420
350
37

740
822
420
350
37

740
822
420
350
40

24,298
26,304
9,0861,635

24,819
26,370
9,2972,324

30,372
32,880
11,3572,226

31,024
32,963
11,6213,254

36,447
39,456
13,629 2,226

37,228
39,555
13,946 3,254

36,447
39,456
13,629 2,226

37,228
39,555
13,946 3,254

30,372
32,880
11,3571,635

31,024
32,963
11,6212,324

36,447
39,456
13,629 2,226

37,228
39,555
13,9463,254

42,035
45,506
15,7182,226

42,937
45,620
16,0843,254

48,595
52,608
18,1712,226

49,638
52,740
18,5943,254

Pa
Pa
Pa

60
174
180

60
150
170

60
190
195

60
196
200

mm
m
m
mm

60-100
10
1,3/1,6
105

60-100
6
1,3/1,6
105

60-100
6
1,3/1,6
105

60-100
6
1,3/1,6
105

mm
m
m
mm

80-125
25
1/1,5
130

80-125
15
1/1,5
130

80-125
15
1/1,5
130

80-125
15
1/1,5
130

mm
m
m

80
60 + 60
1/1,5

80
33 + 33
1/1,5

80
35 + 35
1/1,5

80
28 + 28
1/1,5

mm
m

80
110
clasă 6
G20
G31
130
130
9,0
10,0
30
30
69
68
10
10
9,0
10,0
30
30
63
62

80
65
clasă 6
G20
120
9,0
50
67
10
9,0
25
59

80
65
clasă 6

80
53
class 6

p.p.m.
%
p.p.m.
°C
p.p.m.
%
p.p.m.
°C

G31
140
10,0
50
65
10
10,0
50
59

G20
140
9,0
40
65
10
9,0
25
65

G31
150
10,0
40
63
10
10,0
40
63

G20
140
9,0
40
65
10
9,0
25
65

G31
150
10,0
40
63
10
10,0
40
63

(*) valoarea medie între diferite condiţii de funcţionare în modul de apă menajeră
(**) verificare efectuată cu ţeavă concentrică Ø 60-100, lungime 0,85 m - temperatură apă 80-60 °C
Datele menţionate nu trebuie folosite pentru a certifica instalaţia; pentru certificare trebuie preluate datele din „Broşură instalaţie”, măsurate la prima pornire.
(***) toleranţă CO2 = +0,6%/-1%
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PARAMETRI
Indice Wobbe inferior (la 15 °C-1013 mbari)
Putere calorifică netă
Presiune nominală de alimentare
Presiune minimă de alimentare
25 C
Arzător: diametru/lungime
Diafragmă. număr găuri - diametru găuri
Capacitate maximă gaz pentru încălzire
Capacitate maximă gaz pentru apă caldă menajeră
Capacitate minimă gaz încălzire
Capacitate minimă gaz pentru apă caldă menajeră
Număr rotaţii ventilator aprindere lentă
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru încălzire
Număr maxim de rotaţii ventilator ACM
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru încălzire în configurația C(10) (Ø60-100 ● Ø80-125 ● Ø80)
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru ACM în configurația C(10) (Ø60-100 ● Ø80-125 ● Ø80)
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM în configurația C(10) (Ø60-100 ● Ø80-125 ● Ø80)
30 C
Arzător: diametru/lungime
Diafragmă. număr găuri - diametru găuri
Capacitate maximă gaz pentru încălzire
Capacitate maximă gaz pentru apă caldă menajeră
Capacitate minimă gaz încălzire
Capacitate minimă gaz pentru apă caldă menajeră
Număr rotaţii ventilator aprindere lentă
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru încălzire
Număr maxim de rotaţii ventilator ACM
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru încălzire în configurația C(10) (Ø60-100 ● Ø80-125 ● Ø80)
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru ACM în configurația C(10) (Ø60-100)
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru ACM în configurația C(10) (Ø80-125 ● Ø80)
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM în configurația C(10) (Ø60-100)
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM în configurația C(10) (Ø80-125 ● Ø80)
35 C
Arzător: diametru/lungime
Diafragmă. număr găuri - diametru găuri
Capacitate maximă gaz pentru încălzire
Capacitate maximă gaz pentru apă caldă menajeră
Capacitate minimă gaz încălzire
Capacitate minimă gaz pentru apă caldă menajeră
Număr rotaţii ventilator aprindere lentă
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru încălzire
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru încălzire în configurația C(10) (Ø60-100 ● Ø80-125 ● Ø80)
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru ACM în configurația C(10) (Ø60-100)
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru ACM în configurația C(10) (Ø80-125 ● Ø80)
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM în configurația C(10) (Ø60-100)
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM în configurația C(10) (Ø80-125 ● Ø80)
40 C
Arzător: diametru/lungime
Diafragmă. număr găuri - diametru găuri
Capacitate maximă gaz pentru încălzire
Capacitate maximă gaz pentru apă caldă menajeră
Capacitate minimă gaz încălzire
Capacitate minimă gaz pentru apă caldă menajeră
Număr rotaţii ventilator aprindere lentă
Număr maxim de rotaţii ventilator pentru încălzire
Număr maxim de rotaţii ventilator ACM
Număr minim de rotaţii ventilator pentru încălzire/ACM

120

UM
MJ/m³S
MJ/m³S
mbari (mm H2O)
mbari (mm H2O)

Mynute X
GAZ METAN
GPL
(G20)
(G31)
45,67
70,69
34,02
88
20 (203,9)
30 (305,9)
10 (102,0)
-

mm
nr. - mm
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h

70/86
1 - 4,3
2,12
2,64
0,38
-

70/86
1 - 4,3
1,55
1,94
0,39

Sm³/h
kg/h
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min

0,38
5.500
6.200
7.600
1.600
6.200
7.600
1.600

0,39
5.500
6.000
7.400
2.000
-

mm
nr. - mm
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min

70/125
1 - 5,2
2,64
3,17
0,52
0,52
5.500
5.800
6.900
1.700
5.800
7.250
6.900
1.750
1.700

70/125
1 - 5,2
1,94
2,33
0,54
0,54
5.500
5.600
6.700
1.900
-

mm
nr. - mm
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min

70/125
1 - 5,2
3,17
3,66
0,52
0,52
5.500
6.900
1.700
6.900
8.200
7.800
1.800
1.700

70/125
1 - 5,2
2,33
2,69
0,54
0,54
5.500
6.900
1.900
-

mm
nr. - mm
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
Sm³/h
kg/h
rot/min
rot/min
rot/min
rot/min

70/125
1 - 5,2
3,17
4,23
0,52
0,52
5.500
6.900
9.100
1.700

70/125
1 - 5,2
2,33
3,11
0,54
0,54
5.500
6.900
8.900
1.900
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Parametru
Simbol
Unitate
25C
30C
35C
40C
Clasa de randament energetic sezonier aferent
încălzirii incintelor
A
A
A
A
Clasa de randament energetic aferent încălzirii
apei
A
A
A
A
Putere nominală
Prated
19
24
29
29
kW
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii
incintelor
ηs
93
93
93
93
%
Puterea termică utilă
La puterea termică nominală și regim de
temperatură ridicată (*)
P4
19,5
24,3
29,2
29,2
kW
La 30% din puterea termică nominală și regim de
temperatură scăzută (**)
P1
6,5
8,1
9,7
9,7
kW
Randament util
La puterea termică nominală și regim de
temperatură ridicată (*)
η4
87,6
87,3
87,8
87,8
%
La 30% din puterea termică nominală și regim de
temperatură scăzută (**)
η1
97,7
97,6
97,5
97,5
%
Consumuri electrice auxiliare
În sarcină totală
elmax
28,0
28,0
28,0
28,0
W
În sarcină parțială
elmin
14,0
14,0
14,0
14,0
W
În mod standby
PSB
3,0
3,0
3,0
3,0
W
Alţi parametri
Pierderi termice în mod standby
Pstby
34,0
32,0
32,0
32,0
W
Consum de energie electrică de la flacăra pilot
Pign
W
Consumul anual de energie
QHE
36
45
53
53
GJ
Nivelul de putere acustică, în interior
LWA
50
50
52
52
dB
Emisii de oxizi de azot
NOx
46
32
37
37
mg/kWh
Pentru instalațiile combinate de încălzire:
Profilul de sarcină declarat
XL
XL
XL
XL
Randamentul energetic aferent încălzirii apei
ηwh
86
84
85
85
%
Consumul zilnic de energie electrică
Qelec
0,139
0,145
0,138
0,148
kWh
Consumul zilnic de combustibil
Qfuel
22,668
23,484
23,046
22,884
kWh
Consumul anual de energie electrică
AEC
30
32
30
32
kWh
Consumul anual de combustibil
AFC
17
18
17
17
GJ
(*) regim de temperatură ridicată: 60°C la intrarea în instalaţia de încălzire şi 80°C la ieşire
(**) regim de temperatură scăzută: pentru cazanele cu condensare la 30°C, pentru cazanele cu temperatură scăzută la 37°C, pentru alte instalaţii de încălzire la o
temperatură de 50°C la intrare

NOTĂ
Cu referire la Reglementarea delegată (UE) nr. 811/2013, informaţiile din tabel pot fi utilizate pentru completarea fişei cu date tehnice ale produsului şi a etichetei pentru aparatele de încălzire a
încăperii, pentru aparatele de încălzire mixte, pentru toate aparatele pentru încălzirea spaţiului închis, pentru dispozitive de control al temperaturii şi dispozitive solare:
DISPOZITIVE ADĂUGATE
SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERNĂ
PANOU DE COMANDĂ OT
SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERNĂ + PANOU DE COMANDĂ OT

CLASĂ
II
V
VI

Plăcuţă de identificare
Qnw

Qn
Pn
Qm
IP
Pmw
Pms
T
D
NOx

Funcţie apă caldă menajeră
Funcţie încălzire
Putere termică nominală
Putere termică utilă
Putere termică redusă
Grad de Protecţie
Presiune maximă circuit apă caldă menajeră
Presiune maximă circuit încălzire
Temperatură
Debit specific
Clasa NOx

BONUS
2%
3%
4%

Via Risorgimento 23/A - 23900 Lecco (LC) Italy

MYNUTE X C
Serial N.
230 V ~ 50 Hz

D:

NOx:

W

Pmw =

bar T=

°C IP

Pms =

bar T=

°C

l/min
Qn (Hi) =
Pn =

Qnw

Qn

Qm

80-60 °C

80-60 °C

Qn

kW

kW

kW

kW

kW

kW

50-30 °C

kW
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MYNUTE X

25C

30C - 35C - 40C

18

9

23
20

25
Fig. 1

[EN] - Boiler operating elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
122

Water gauge
Drain valve
Three-way valve motor (stepper)
Pressure transducer
Safety valve
Circulation pump
Lower air vent valve
De-aeration tap
Delivery NTC probe
Limit thermostat
Main heat exchanger

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Flame detection electrode/ionization sensor
Burner
Ignition electrode
Ignition transformer
Fume analysis sample cap
Fumes outlet
Fumes probe
Expansion vessel
Non-return valve
Fan
Mixer

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Return NTC probe
Gas nozzle
Gas valve
Domestic hot water NTC probe
Siphon
Flowswitch
Domestic hot water heat exchanger
Non-return valve
Filling tap

MYNUTE X
[ES] - Elementos funcionales del aparato
1 Manómetro
2 Válvula de drenaje
3 Servomotor del motor paso a paso de la válvula de
3 vías
4 Transductor de presión
5 Válvula de seguridad
6 Circulador
7 Válvula de purgado de aire inferior
8 Grifo de desgasificación
9 Sonda NTC de envío
10 Termostato de límite
11 Intercambiador de calor principal
12 Electrodo de detección de llama/Sensor de ionización
13 Quemador
14 Electrodo de encendido
15 Transformador de encendido
16 Tapa de salida de análisis de humos
17 Escape de gas
18 Sonda de humos
19 Vaso de expansión
20 Válvula de no retorno
21 Ventilador
22 Mezclador
23 Sonda NTC de retorno
24 Diafragma gas
25 Válvula de gas
26 Sonda NTC de agua caliente sanitaria
27 Sifón
28 Flujostato
29 Intercambiador de agua caliente sanitaria
30 Válvula de no retorno
31 Tapón de llenado

12

11

[PT] - Elementos de funcionamento da caldeira
1 Hidrómetro
2 Válvula de drenagem
3 Motor da válvula de três vias
4 Transdutor de pressão
5 Válvula de segurança
6 Bomba de circulação
7 Válvula de desgasificação inferior
8 Torneira de desaeração
9 Sonda de caudal NTC
10 Termóstato de limite
11 Comutador de calor principal
12 Elétrodo de deteção da chama/sensor de ionização
13 Queimador
14 Elétrodo de acendimento
15 Transformador de acendimento
16 Tampa de amostra de análise de fumos
17 Saída dos fumos
18 Sonda dos fumos
19 Vaso de expansão
20 Válvula de não retorno
21 Ventilador
22 Misturador
23 Sonda NTC de retorno
24 Bocal de gás
25 Válvula de gás
26 Sonda NTC de água quente sanitária
27 Sifão
28 Interruptor de fluxo
29 Permutador sanitário
30 Válvula de não retorno
31 Torneira de enchimento
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13
16
14
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7
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17
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18
19
20

Fig. 2

R

M

AC

AF

[RO] - Elemente funcţionale ale centralei
1 Hidrometru
2 Supapă de evacuare
3 Motor vană cu trei căi
4 Traductor de presiune
5 Supapă de siguranţă
6 Pompă de circulaţie
7 Supapă inferioară de aerisire
8 Robinet de dezaerare
9 Sondă NTC tur
10 Termostat de limită
11 Schimbător principal
12 Electrod detectare flacără/senzor ionizare
13 Arzător
14 Electrod de aprindere
15 Transformator de aprindere
16 Capac prelevare mostre pentru analiza gazelor arse
17 Orificiu de ieşire gaze arse
18 Sondă gaze arse
19 Vas de expansiune
20 Supapă de închidere
21 Ventilator
22 Mixe
23 Sondă NTC retur
24 Duză de gaz
25 Supapă gaz
26 Schimbător de căldură apă caldă menajeră
27 Sifon
28 Comutator de debit
29 Schimbător de căldură apă caldă menajeră
30 Supapă de închidere
31 Robinet de umplere

[EN] - Hydraulic circuit
AF Cold water inlet
AC Hot water outlet
M
Heating delivery
R
Heating return
1 Safety valve
2 Drain valve
3 Automatic by-pass
4 Filling tap
5 Non-return valve
6 Domestic hot water probe
7 Pressure transducer
8 Air vent valve
9 Delivery probe
10 Limit thermostat
11 Primary heat exchanger
12 Return probe
13 Expansion vessel
14 Lower air vent valve
15 Circulator
16 Water gauge
17 Three-way valve
18 Flow regulator
19 Flow switch
20 Domestic hot water filter
[ES] - Circuito hidráulico
AF Entrada agua fría
AC Salida agua fría
M
Caudal de calefacción
R
Retorno de calefacción
1 Válvula de seguridad
2 Válvula de drenaje
3 By-pass automático
4 Grifo de llenado
5 Válvula de no retorno
6 Sonda de agua caliente sanitaria
7 Transductor de presión
8 Válvula de purgado de aire
9 Sonda de envío
10 Termostato de límite
11 Intercambiador de calor primario
12 Sonda de retorno
13 Vaso de expansión
14 Válvula de purgado de aire inferior
15 Circulador
16 Water gauge
17 Válvula motorizada de tres vías
18 Limitador de caudal
19 Flujostato
20 Filtro ACS
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[PT] - Circuito hidráulico
AF Entrada de água fria
AC Saída de água quente
M
Descarga de aquecimento
R
Retorno de aquecimento
1 Válvula de segurança
2 Válvula de drenagem
3 Desvio automático
4 Torneira de enchimento
5 Válvula de não retorno
6 Sonda NTC de água quente sanitária
7 Transdutor de pressão
8 Válvula de desgasificação manual
9 Sonda de caudal NTC
10 Termóstato de limite
11 Permutador de aquecimento primário
12 Sonda NTC de retorno

13
14
15
16
17
18
19
20

Vaso de expansão
Válvula de desgasificação inferior
Circulador
Hidrómetro
Válvula de três vias
Regulador de fluxo
Fluxostato
Filtro de água quente sanitária

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[RO] - Circuit hidraulic
AF Intrare apă rece
AC Ieşire apă caldă
M
Livrare încălzire
R
Retur încălzire
1 Supapă de siguranţă
2 Supapă de evacuare
3 By-pass automat

[EN] - Residual head of circulator
The boiler is equipped with an already hydraulically and
electrically connected circulator, whose useful available
performance is indicated in the graphs. The modulation
is managed by the board through the parameter PUMP
CONTROL TYPE - access level INSTALLER. The circulator
is factory set with discharge head of 6 meters. The boiler is
equipped with an anti-blocking system which starts up an
operation cycle after every 24 hours of stop, with the mode
selector in any position.

6-metre circulator (factory setted) / Circulador de 6 metros (colocado en fábrica) /
Circulador de 6 metros (ajustado de fábrica) / 6-metri Pompa de circulaţie (setare din fabrică)

600
550
500
450

C

350

bbThe "anti-locking" function is only activated when the
boiler is electrically powered.
aaIt is strictly forbidden to operate the circulator without

300

A

Prevalenza [mbar]

400

250

water.

200

Where there is the need to use a different curve, the desired
level can be selected on the circulator.
A = Residual head (mbar)
B = Flow rate (l/h)
C = PMW pump modulation area

150
100
50
0

0

100

Fig. 3

200

300

400

500

600
700
Portata impianto [l/h]

B

800

900

1000

1100

1200

1300

[ES] Prevalencia residual del circulador
La caldera está equipada con un circulador de modulación
de alta eficiencia conectado hidráulica y eléctricamente,
cuyas prestaciones se indican en los gráficos. La
modulación es gestionada por la placa a través del parámetro
PUMP CONTROL TYPE - nivel de acceso INSTALADOR.
El circulador es configurado de fábrica con una curva
de altura barométrica de 6 metros. La caldera posee
un sistema antibloqueo que pone en marcha un ciclo de
funcionamiento cada 24 horas de parada, con el selector
de función en cualquier posición.

Prevalenza
residua
disponibile
all'impianto
circolatori
ZB 15-70
e FLEX AS
7-metre
circulator
(accessory)
/ Circulador
deUPM3
7 metros
(accesorio)
/ 7m
[codd. 20091499 - 20091500/1/2 impostati a 7 m]

Circulador de 7 metros (acessório) / 7-metri Pompa de circulaţie (accesoriu)

700
650
600
550
500

C

400

bbLa función “Antibloqueo” se activa solo si la caldera
está alimentada eléctricamente.
aaEstá absolutamente prohibido que el circulador

A

Prevalenza [mbar]

450

350
300
250
200
150
100
50
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

B

Portata impianto [l/h]
-

[PT] Cabeçal residual do circulador
As caldeiras são equipadas com circulador já ligado hidraulicamente e eletricamente, cujo desempenho útil é indicado
no gráfico. A modulação é gerenciada pelo quadro através
do parâmetro PUMP CONTROL TYPE - nível de acesso INSTALLER. O circulador é configurado de fábrica com uma cabeça de descarga de 6 metros. A caldeira possuem um sistema
antibloqueio que ativa um ciclo de funcionamento a cada 24
horas com seletor de função em qualquer posição.

bbA função “antibloqueio” somente está ativa se a
caldeira estiver eletricamente carregada.

aaÉ absolutamente proibido fazer o circulador funcionar
sem água.
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Robinet de umplere
Supapă de închidere
Sondă circuit apă menajeră
Traductor de presiune
Vană de evacuare aer
Sondă tur
Termostat de limită
Schimbător principal de căldură
Sondă retur
Vas de expansiune
Supapă inferioară de aerisire
Pompă de circulaţie
Hidrometru
Vană cu trei căi
Regulator de debit
Fluxostat
Filtru apă caldă menajeră

Se precisar usar uma curva diferente, você pode selecionar o
nível desejado no circulador.
A = Prevalência residual (mbar)
B = Caudal (l/h)
C = Área de modulação da bomba PMW

[RO] - Sarcina reziduală a pompei de circulaţie
Centrala este deja dotată cu o pompă de circulaţie cu conexiuni hidraulice şi electrice, a cărei performanţă utilă disponibilă
este indicată pe grafic. Modulaţia este gestionată prin PUMP
CONTROL TYPE - nivel de acces INSTALATOR. Pompa de
circulaţie este setată din fabrică cu prevalenţă de 6 metri.

funcione sin agua.
En el caso en que fuese necesario utilizar una curva
diferente, se puede seleccionar el nivel deseado en el
circulador.
A = Prevalencia residual (mbar)
B = Caudal (l/h)
C = Área de modulación de la bomba PMW
Centrala este dotată cu un sistem anti-blocare care activează
un ciclu de funcţionare după fiecare 24 de ore de pauză, cu
selectorul de funcţie în orice poziţie.

bbFuncţia

„anti-blocare” este activă numai când
centrala termică este alimentată cu energie
electrică.

aaEste strict interzisă acţionarea pompei de circulaţie
fără apă.

Dacă trebuie să folosiţi o curbă diferită, puteţi selecta nivelul
dorit al pompei de circulaţie.
A = Sarcină reziduală (mbar)
B = Debit (l/h)
C = Zonă de modulaţie pompă PMW
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[EN] -

Multiwire wiring diagram

“L-N” POLARITY IS RECOMMENDED
Blu=Blue
Marrone=Brown
Nero=Black
Rosso=Red
Bianco=White
Viola=Violet
Rosa=Pink
Arancione=Orange
Grigio=Grey
Giallo=Yellow
Verde=Green
A = Gas valve
B = 230V auxiliary
D = Voltage free contact input
AKM0X
Control board
SC0X
Display board
BE20
Board led:
green led (operating status or temporary
shutdown)
red led (boiler in block)
X1-X25-CN1 Connection connectors
S.W.1
Chimney sweep and interruption of the vent
cycle
E.R.
Flame detection electrode
F
External fuse 3.15A F
F2
Fuse 4A T
M3-M4
Terminal board for external connections: 230V
CN4
Removable connector under the shelf for
external connections:
(- A B +) Bus 485
CN8
Removable connector under the shelf for
external connections:
TBT: Low temperature limit thermostat
TA: Room thermostat (contact must be free of
voltage)
OT+: Open therm
SE: Outdoor temperature sensor
P
Pump
PWM
PWM signal pump modulation
OPE
Gas valve operator
V Hv
Fan power supply 230 V
TSC2
Ignition transformer
E.A.
Ignition electrode
T.L.A.
Water limit thermostat
S.F.
Flue gas probe
S.M.
Temperature flow sensor on primary circuit
S.R.
Temperature return sensor on primary circuit
F.L.
Domestic hot water flow switch
S.S.
Domestic hot water circuit temperature probe
T.P.
Pressure transducer
MOD
Modulator
V Lv
Fan control signal
3V
3-way valve stepper servomotor

[RO] -

Esquema de conexiones

[PT] -

Diagrama de fiação de multifios

“L-N” SE RECOMIENDA LA POLARIZACIÓN
Blu=Azul
Marrone=Marrón
Nero=Negro
Rosso=Rojo
Bianco=Blanco
Viola=Violeta
Rosa=Rosa
Arancione=Naranja
Grigio=Gris
Giallo=Amarillo
Verde=Verde
A = Válvula del gas
B = 230V auxiliar
D = Entrada de tensión sin contacto
AKM0X
Panel de control
SC0X
Panel gráfico
BE20
Led de tarjeta:
led verde (en funcionamiento o temporalmente
apagado)
led rojo (caldera en bloqueo)
X1-X25-CN1 Conectores
S.W.1
Deshollinador e interrupción del ciclo de
purgado
E.R.
Electrodo de detección
F
Fusible externos 3.15A F
F2
Fusible 4A T
M3-M4
Tablero de bornes para las conexiones externas:
230V
CN4
Conector extraíble colocado debajo del estante:
(- A B +) Bus 485
CN8
Conector extraíble colocado debajo del estante:
TBT: Termostato de límite de temperatura baja
TA: Termostato ambiente (contacto debe estar
sin tensión)
OT+: Open therm
SE: Sensor de temperatura externa
P
Bomba
PWM
Bomba modulante
OPE
Operador válvula del gas
V Hv
Alimentación de potencia del ventilador HV 230V
TSC2
Transformador de encendido
E.A.
Electrodo de encendido
T.L.A.
Termostato límite exceso de temperatura del agua
S.F.
Sonda humos
S.M.
Sensor de temperatura de entrega del circuito
primario
S.R.
Sensor de temperatura de retorno del circuito
primario
F.L.
Caudalímetro
S.S.
Sensor de temperatura del circuito de agua
caliente sanitaria (NTC)
T.P.
Transductor de presión
MOD
Modulador
V Lv
Alarma de control del ventilador
3V
Servomotor de la válvula solenoide de tres vías

A POLARIZAÇÃO “L-N” É RECOMENDADA
Blu=Azul
Marrom=Brown
Preto=Black
Vermelho=Red
Branco=White
Violeta=Violet
Rosa=Pink
Laranja=Orange
Cinza=Grey
Amarelo=Yellow
Verde=Green
A = Válvula de gás
B = 230 V auxiliar
D = Entrada de contato livre de tensão
AKM0X
Painel de controle
SC0X
Tela do ecrã
X1-X25-CN1 Conectores de conexão
BE20
Led de cartão:
led verde (ligado ou desligado temporariamente)
led vermelho (caldeira no bloqueio)
S.W.1
Limpa-chaminés e interrupção do ciclo de
ventilação
E.R.
Elétrodo de observação da chama
F
Fusível externo 3.15A F
F2
Fusível 4A T
M3-M4
Régua de terminais para conexões externas:
230 V
CN4
Conector removível sob a prateleira para
conexões externas:
(- A B +) Bus 485
CN8
Conector removível sob a prateleira para
conexões externas:
TBT: Termóstato de limite de temperatura baixa
TA: Termóstato ambiente (o contato deve estar
livre de tensão)
OT+: Termóstato aberto
SE: Sensor de temperatura externa
P
Bomba
PWM
Modulação da bomba do sinal de PWM
OPE
Operador da válvulas do gás
V Hv
Alimentação do ventilador 230 V
TSC2
Transformador de ignição
E.A.
Elétrodo de ignição
T.L.A.
Termóstato de limite de água
S.F.
Sonda de gás de fumos
S.M.
Sensor do fluxo de temperatura no circuito
primário
S.R.
Sensor de retorno de temperatura no circuito
primário
F.S.
Fluxostato de água quente sanitária
S.S.
Sonda de temperatura do circuito sanitário
T.P.
Transdutor de pressão
MOD
Modulador
V Lv
Sinal controlo do ventilador
3V
Válvula de 3 vias do servomotor

X1-X25-CN1 Conectori de cuplare
S.W.1
Curăţare coş de fum şi întreruperea ciclului de
aerisire
E.R.
Electrod de relevare flacără
F
Siguranţă externă 3,15A F
F2
Siguranţă 4A T
M3-M4
Placă cu borne pentru conexiuni externe: 230 V
CN4
Conector amovibil sub raft pentru conexiuni
externe:
(- A B +) Magistrală 485
CN8
Conector amovibil sub raft pentru conexiuni
externe:
TBT: Termostat limită temperatură scăzută
TA: Termostat de cameră (contactul trebuie să
nu fie sub tensiune)
OT+: Term. în aer liber
SE: Senzor de temperatură externă

P
PWM
OPE
V Hv
TSC2
E.A.
T.L.A.
S.F.
S.M.
S.R.

Schema electrică multifilară

ESTE RECOMANDATĂ POLARITATEA „L-N”
Blu=Albastru
Marrone=Maron
Nero=Negru
Rosso=Roşu
Bianco=Alb
Viola=Violet
Rosa=Roz
Arancione=Portocaliu
Grigio=Gri
Giallo=Galben
Verde=Verde
A = Vană de gaz
B = 230V auxiliar
D = Intrare contact fără tensiune
AKM0X
Placă de comandă
SC0X
Placă de afişare
BE20
Led placă:
led verde (funcţionare sau oprire temporară)
led roşu (centrală termică oprită)
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F.L.
S.S.
T.P.
MOD
V Lv
3V

Pompă
semnal PWM modulare pompă
Operator supapă gaz
Sursă alimentare ventilator 230 V
Transformator de aprindere
Electrod de aprindere
Termostat de limitare apă
Sondă fum
Senzor de debit temperatură pe circuitul principal
Senzor de temperatură la retur pe circuitul
principal
Fluxostat sanitar
Sondă temperatură circuit apă caldă menajeră
Traductor de presiune
Modulator
Semnal control ventilator
Servomotor pas cu pas vană cu 3 căi

MYNUTE X

A
275
350
350
350

MYNUTE X 25C
MYNUTE X 30C
MYNUTE X 35C
MYNUTE X 40C

[EN]
[ES]
[PT]
[RO]
X

Fig. 5

X = condensate outlet / Y = water - gas
X = salida condensado / Y = gas - agua
X = saída de condensado / Y = água - gás
X = evacuare condens / Y = apa - gaz

Y

Fig. 6

[EN]

Indoor installation

[ES]

Instalación en interiores

[EN]

[PT]

Instalação interna

[RO]

Instalaţie la interior

[ES]
[PT]
[RO]

Outdoor installation in a
partially protected place
Instalación en exteriores en un
lugar parcialmente protegido
Instalação externa em um
local parcialmente protegido
Instalare în exterior
într-un loc parţial protejat

Fig. 7a

Fig. 7b

[EN]
[ES]
[PT]
[RO]

Fig. 8a

[EN]
[ES]
[PT]
[RO]

Measured in mm
Medido en mm
Medido em mm
Măsurare în mm

Distances in mm
Distancias en mm
Distâncias em mm
Distanţe în mm

Fig. 8b
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[EN]
[ES]

View with boiler in horizontal position ● A = SRD device
Vista con la caldera en posición horizontal ● A = dispositivo SRD

[PT]
[RO]

Vista com a caldeira em posição horizontal ● A = dispositivo SRD
Vedere cu boiler în poziție orizontală ● A = dispozitiv SRD

T

A
Fig. 9
Fig. 10
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Fig. 12

MYNUTE X

H

F
A

A

B

A

C

C

A

B

C

C

G

G
[EN]
[ES]
[PT]
[RO]

F = adaptor ● G = flange installed as standard
F = adaptador ● G = brida instalada como estándar
H = adaptador ● G = flange instalada como padrão
F = adaptor ● G = flanşă instalată în mod standard

[EN]
[ES]
[PT]
[RO]

H = 90° bend ● G = flange installed as standard
H = curva de 90° ● G = brida instalada como estándar
H = curva de 90° ● G = flange instalada como padrão
H = cot de 90° ● G = flanşă instalată în mod standard

Fig. 13

Fig. 14
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H

A
C

G

A

B

C
[EN]
[ES]
[PT]
[RO]

H = 90° bend ● G = flange installed as standard
H = curva de 90° ● G = brida instalada como estándar
H = curva de 90° ● G = flange instalada como padrão
H = cot de 90° ● G = flanşă instalată în mod standard

G
Fig. 15

H

A

A
B

C

G

C

[EN]
[ES]
[PT]
[RO]

H = 90° bend ● G = flange installed as standard
H = curva de 90° ● G = brida instalada como estándar
H = curva de 90° ● G = flange instalada como padrão
H = cot de 90° ● G = flanşă instalată în mod standard

Fig. 16
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MYNUTE X

MYNUTE X 25C

MYNUTE X 30C

Caldaia Family CX 30 Lunghezza massima tubi ø 80 mm
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[EN] MAX LENGTH PIPES Ø80 + Ø80
A
B

[ES] LONGITUD MÁX. CONDUCTOS Ø80 + Ø80
A
B

Flue gas pipe length (m)
Air suction pipe length (m)

Longitud conductos de humos (m)
Longitud conductos aspiración aire (m)

[PT] MÁX COMPRIMENTO TUBOS Ø80 + Ø80
A
B

Comprimento dos tubos dos fumos [m]
Comprimento do tubo sução do ar (m)

Fig. 17
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E

[RO] LUNGIME MAX. ŢEVI Ø80 + Ø80
A
B

Lungime coş de gaze arse (m)
Lungime ţeavă de aspiraţie aer (m)

EN A
B
C
D
E

Chimney for ducting ø 50 mm or ø 60 mm or ø 80 mm
Length
90° Bends ø 80 mm
Ø 80-60 mm or ø 80-50 mm reduction
90° Bend ø 50 mm ø 60 mm or ø 80 mm

ES

A
B
C
D
E

Chimenea para canalización ø 50 mm o ø 60 mm o ø 80 mm
Longitud
Curvas a 90° ø 80 mm
Reducción de ø 80-60 mm o ø 80-50 mm
90° De curvatura ø 50 mm ø 60 mm o ø 80 mm

PT

A
B
C
D
E

Chaminé para tubulação ø 50 mm ou ø 60 mm ou ø 80 mm
Comprimento
Curvas 90° ø 80 mm
Ø 80-60 mm ou ø 80-50 mm redução
Curva de 90° ø 50 mm ø 60 mm ou ø 80 mm

C

4,5m Ø 80 mm

40

B

Lunghezza tubo aspirazione aria (m)

D
RO A
B
C
D
E
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Coş pentru conducte ø 50 mm sau ø 60 mm sau ø 80 mm
Lungime
Coturi la 90° ø 80 mm
Reducere de la ø 80 la 60 mm sau de la ø 80 la 50 mm
Cot de 90° ø 50 mm, ø 60 mm sau ø 80 mm

MYNUTE X

Fig. 18

Fig. 18a

Fig. 18b
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A

D
[EN]
[ES]
[PT]
[RO]

D = maximum H2O level
D = nivel máximo de H2O
D = máximo H2O nível
D = nivelul maxim de H2O

Temperatura di
E mandata (°C)

CURVE DI TERMOREGOLAZIONE
A
3,0

100
90

2,0

80
60
50

0,8
0,6
0,4
0,2

T45

40
30
20

EN

A
B
C
D
E
F
G
T80
T45

GRAPHIC 1 - THERMOREGULATION CURVES
GRAPHIC 2 - CLIMATE CURVE CORRECTION
GRAPHIC 3 - PARALLEL NIGHT TIME REDUCTION
EXTERNAL TEMPERATURE (°C)
DELIVERY TEMPERATURE (°C)
DAY TEMPERATURE CURVE
NIGHT TEMPERATURE CURVE
Maximum temperature heating setpoint for std systems
Maximum temperature heating setpoint for floor systems

ES

A
B
C
D
E
F
G
T80
T45

GRÁFICO 1 - CURVAS DE TERMORREGULACIÓN
GRÁFICO 2 - CURVA DE COMPENSACIÓN DE CLIMA
GRÁFICO 3 - PARALELO DE REDUCCIÓN NOCHE-TIEMPO
TEMPERATURA EXTERNA (°C)
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN (°C)
CURVA DE TEMPERATURA DEL DÍA
CURVA DE TEMPERATURA DE LA NOCHE
Temperatura máxima set point calefacción instalaciones estándar
Temperatura máxima set point calefacción instalaciones de piso

PT

A
B
C
D
E
F
G
T80
T45

GRÁFICO 1 - CURVAS DE TERMORREGULAÇÃO
GRÁFICO 2 - CORREÇÃO DA CURVA DE CLIMA
GRÁFICO 3 - REDUÇÃO NOTURNA PARALELA
TEMPERATURA EXTERNA (°C)
TEMPERATURA DE SAÍDA (°C)
CURVA DE TEMPERATURA DIA
CURVA DE TEMPERATURA NOITE
Ponto de ajuste de aquecimento de temperatura máxima para sistemas std
Ponto de ajuste de aquecimento de temperatura máxima para sistemas de piso
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Fig. 20
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Fig. 19

1,5

T80

90
Temperatura di mandata (°C)

2,5

C

RO

A
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C
D
E
F
G
T80
T45

GRAFICUL 1 - CURBE DE TERMOREGLARE
GRAFICUL 2 - CURBĂ DE COMPENSARE CLIMATICĂ
GRAFICUL 3 - REDUCERE TIMP NOAPTE PARALELĂ
TEMPERATURĂ EXTERNĂ (°C)
TEMPERATURĂ PE TUR (°C)
CURBĂ TEMPERATURĂ ZI
CURBĂ TEMPERATURĂ NOAPTE
Valoare de referinţă temperatură de încălzire sisteme standard
Valoare de referinţă temperatură de încălzire instalaţii în pardoseală
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Cod. 20149531 -05/19 - Ed. 3

EN - RANGE RATED - EN 15502

ES - RANGE RATED - EN 15502

The max CH input of this boiler has been adjusted to_____ kW,

El rango para la potencia térmica en modo calefacción es_____ kW, equivalente a la
velocidad máxima del ventilador en modo calefacción de _____ rpm.

equivalent to _____ rpm max CH fan speed.
Date___/____/____
Signature _____________________
Boiler serial number ___________________________________

Fecha___/____/____
Firma _____________________
Matrícula del quemador de la caldera ___________________________________

PT - RANGE RATED - EN 15502

RO - GAMA DE PUTERI - EN 15502

A entrada max CH desta caldeira foi ajustada para _____ kW,
equivalente a _____ rpm máx CH velocidade do ventilador.

Puterea max de încălzire a acestei centrale a fost reglată la_____ kW, echivalentul a
_____ rpm viteză max ventilator încălzire.

Data___/____/____

Data___/____/____

Assinatura _____________________

Semnătura _____________________

Número de série da caldeira _____________________________

Numărul de identificare al centralei________________________

Via Risorgimento, 23/A
23900 LECCO
Italy
info@berettaboilers.com
www.berettaheating.com
In order to improve its products, Beretta reserves the right to modify
the characteristics and information contained in this manual at any time
and without prior notice. Consumers statutory rights are not aected.

