
 ÎNCĂLZITOR DE APĂ 

 



Stimate Client, 
Vă mulţumim pentru alegerea acestui aparat! Bine aţi venit în marea familie a utilizatorilor fericiţi ce 
folosesc produsele noastre în toată lumea. 
Suntem siguri că vă veţi bucura de calitatea produsului. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest 
manual de utilizare, şi să îl păstraţi într-un loc sigur şi uşor accesibil. 
Păstraţi acest manual pe toată durata de viaţă a aparatului. 

Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua orice îmbunătăţiri considerate necesare pentru 
produsele sale. 



 NOTIFICĂRI DE SIGURANŢĂ 

• Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de efectuarea oricăror lucrări asupra 
aparatului. 
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta de sub 8 ani, persoanele cu abilităţi fizice, 
senzoriale sau mentale limitate sau cărora le lipsesc cunoştinţele şi experienţa necesare 
cu supraveghere adecvată sau dacă au fost instruite privind utilizarea sigură a aparatului şi 
au înţeles riscurile implicate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Lucrările de curăţare 
şi întreţinere efectuate de către utilizator nu vor fi realizate de copii fără supraveghere. 
• Elementele ambalajului trebuie să nu fie la îndemâna copiilor deoarece pot reprezenta o 
sursă de pericol. 
• Instalarea, punerea în funcţiune şi lucrările de reparaţii şi întreţinere pot fi executate doar 
de un profesionist calificat în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile şi cerinţele 
autorităţilor locale şi entităţii responsabile de sănătatea publică, acolo unde este cazul. Se 
vor respecta toate reglementările privind încălzitoarele de apă. 
• Aparatul nu va fi niciodată pornit când este gol, deoarece acest lucru poate duce la 
avarierea componentelor electrice. 
 Umpleţi încălzitorul de apă prin deschiderea robinetului de intrare apă de pe 
dispozitivul de siguranţă. 
 Deschideţi un robinet de apă caldă pentru a asigura evacuarea aerului acumulat în 
încălzitorul de apă. 
 După ce prin robinet începe să curgă apă, opriţi-l. 
 Verificaţi etanşeitatea garniturii plăcii de bază şi racordurilor. Procedaţi conform 
necesităţilor. 

 Re-strângeţi şuruburile plăcii de bază (18 la 20 Nm, cheie dinamometrică) sau 
şuruburile racordurilor. 

• Încălzitorul de apă trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de siguranţă ce se 
conformează legislaţiei naţionale şi europene în vigoare (EN 1487), cu o presiune de 7 bar 
(0,7 MPa) şi conectat la o conductă de apă rece. Dispozitivul de siguranţă trebuie montat 
cât mai aproape posibil de intrarea de apă rece a încălzitorului de apă, într-un loc ferit de 
îngheţ. Curgerea apei nu va fi împiedicată de nici un fel de accesoriu. Dacă, din motive 
tehnice, dispozitivul de siguranţă nu se poate monta chiar lângă intrarea de apă rece (max. 
50 cm), racordul de instalare trebuie să fie dintr-un material termorezistent şi capabil să 
reziste la presiuni mai mari de 7 bar. 
Racordul de golire al dispozitivului de siguranţă nu va fi niciodată blocat şi trebuie să fie 
conectat la o conductă de golire verticală cu un diametru ce este cel puţin egal cu cel al 
conductei de racord la dispozitiv, cu o pâlnie intermediară ce asigură un spaţiu liber de cel 
puţin 20 mm. Aceste conducte trebuie să fie instalate într-un mediu protejat de îngheţ şi cu 
o pantă descendentă. Folosiţi întotdeauna conducte noi la conectarea la reţeaua de 
alimentare cu apă. Presiunea de funcţionare este indicată pe placa de date a încălzitorului 
de apă. 
• Datorită expansiunii apei în faza de încălzire, picurarea lentă prin dispozitivul de 
siguranţă (până la 3% din capacitatea nominală) este normală. Recomandăm consultarea 
instrucţiunilor pentru dispozitivul de siguranţă. Se poate instala un vas de expansiune 
pentru prevenirea acestei scurgeri. 



• Lunar, acţionaţi fiecare robinet şi dispozitivul de siguranţă pentru a preveni acumularea 
depunerilor şi posibila blocare. Planificaţi înlocuirea dispozitivului de siguranţă la cel mult 
fiecare 5 ani, şi mai devreme dacă este necesar. 
• Aparatul şi dispozitivul său de siguranţă trebuie să fie instalate într-un loc protejat de 
îngheţ. Pentru permiterea lucrărilor de întreţinere, vor fi asigurate următoarele: 
 Spaţiu liber de 50 cm în faţa şi sub capac pentru a permite accesul la componentele 
electrice. 
 Acces direct la dispozitivul de siguranţă. 
• Ca o precauţie, dacă părăsesc locaţia, utilizatorii trebuie să oprească circuitele hidraulice, 
să oprească alimentarea electrică şi să golească aparatul. 
 Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de efectuarea oricăror lucrări asupra 
aparatului. 
 Opriţi alimentarea cu apă rece mai sus de aparat. 
 Deschideţi un robinet de apă caldă pentru crearea aspiraţiei. 
 Deschideţi robinetul de golire de pe dispozitivul de siguranţă. Apa va curge prin 
orificiul de golire. 
• Pentru a preveni apariţia arsurilor folosiţi robinete amestecătoare adecvate, ce asigură 
nedepăşirea temperaturii de 50 °C la punctele de consum şi 60 °C pentru bucătărie. 
• Recomandări pentru instalarea în baie: 
Instalarea încălzitorului de apă în baie trebuie să fie adaptată în conformitate cu regulile şi 
standardele naţionale în vigoare (de exemplu, NFC 15-100, RGIE). 
• Instalaţia trebuie să aibă un comutator multipolar cu o distanţă de deschidere a 
contactului de 3 mm. 
Circuitul trebuie să fie protejat cu siguranţe sau întrerupătoare ce sunt calibrate în 
conformitate cu puterea încălzitorului de apă. 
Încălzitorul de apă electric trebuie să fie racordat în conformitate cu standardele europene. 
În toate cazurile, racordurile trebuie să fie în completă conformitate cu reglementările 
naţionale. Linia trebuie să fie protejată cu un întrerupător diferenţial de 30 mA. 
• Racordul electric al unui aparat fix va fi efectuat folosind un cablu rigid cu secţiunea 
dimensionată adecvat şi un cablu de împământare verde/galben. Consultaţi reglementările 
naţionale în vigoare pentru instalaţiile electrice. Cerinţa minimă va fi 3 x 2,5 mm2 
(monofazat) şi 4 x 2,5 mm2 (trifazat) pentru o putere de până la 3.000 W. 
• Atenţie! Aparatul trebuie să fie împământat. Nu folosiţi conductele pentru racordul de 
împământare. 
• Dacă aparatul este furnizat cu baterii reîncărcabile, acestea trebuie să fie îndepărtate 
înainte de aruncarea aparatului, iar apoi să fie eliminate în mod sigur. Aceste baterii 
trebuie să fie îndepărtate din compartimentul bateriilor ce este accesibil sub capacul de 
plastic. 
• Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rănirea persoanelor, animalelor 
sau distrugerea de bunuri datorate unei instalaţii ce nu se conformează reglementărilor sau 
ca urmare a nerespectării standardelor aplicabile şi considerentelor din acest manual. 
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I. INTRODUCERE 

Produsul se conformează cu următoarele directive: 
- Directiva 2014/35/UE privind siguranţa electrică 
- Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică 

I.1. Instrucţiuni privind transportul, depozitarea şi reciclarea 

1. Aparatul trebuie să fie transportat în conformitate cu pictogramele de pe ambalaj. 
2. Aparatul trebuie să fie transportat şi depozitat într-un loc uscat şi protejat de îngheţ. 
3. Directiva 2012/19/UE stabileşte o cerinţă pentru colectarea şi reciclarea separată a aparatelor electrice 
şi electronice uzate. 

Imaginea unui coş de gunoi tăiat pe aparat arată că la finalul duratei de viaţă, produsul trebuie să fie tratat 
separat de gunoiul menajer şi trebuie dus la o unitate de sortare pentru deşeuri electrice şi electronice sau 
retrimis furnizorului atunci când cumpărătorul achiziţionează un aparat echivalent nou. 

Sortarea selectivă a deşeurilor, permite reciclarea aparatului la finalul duratei de viaţă şi tratarea 
aparatului în mod ecologic, ajută la evitarea afectării mediului şi încurajează reciclarea materialelor 
folosite pentru producerea aparatului. 

Pentru a afla mai multe despre centrele de colectare a deşeurilor, contactaţi serviciul de colectare a 
deşeurilor al autorităţii din zona dumneavoastră sau contactaţi magazinul de la care a fost cumpărat 
aparatul. 

4. Ambalajul protejează încălzitorul de apă de avarierea la transport. Folosim materialele selectate pentru 
protejarea mediului. Aruncaţi aceste materiale la cel mai apropiat centru de reciclare. 

I.2. Caracteristici tehnice 
Pentru caracteristicile tehnice ale aparatului consultaţi datele de pe placă (eticheta gri ataşată produsului). 

Model Capacit
ate (L) 

Qelec 
(kWh) 

Profil 
încărca
re 

Alimentare V40 
(L) 

**Pierderi 
statice Qpr 
(Kwh/24h la 
65 °C) 

Lwa 
(dB) 

ηwh Clasă de 
energie 
ErP 

Tijă încălzire 
500 ST6-2 462.5 19.09 XL Continuu 836 1.92 15 39.5% C 
500 ST6 
ESPAGNE-2 

462.5 19.09 XL Continuu 836 1.92 15 39.5% C 

Tl 500 STI EU2 462.5 19.09 XL Continuu 836 1.92 15 39.5% C 
Steatit 

500 XST 4KW-2 462.5 18.87 XL Continuu 868 1.92 15 39.82% C 

Caracteristicile energetice din tabel şi alte date complementare prezentate în Fişa de date a produsului (Anexa A, care 
este parte integrantă a acestui manual) sunt definite în conformitate cu Reglementările UE 812/2013 şi 814/2013. 
Produsele fără etichetă şi fişa de date pentru încălzitoare de apă şi dispozitive solare, prevăzute în Reglementarea 
812/2013 nu vor fi utilizate pentru realizarea unor asemenea grupuri. 
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Produsele prevăzute cu un mâner de control au termostatul poziţionat la setarea "gata de folosire" cu configuraţia indicată în 
Fişa de date (Anexa A), conform căruia clasa energetică relevantă a fost declarată de producător. 
Aparatul se conformează standardelor internaţionale de siguranţă electrică IEC 60335-1 şi IEC 60335-2-21. 
Marcajul CE de pe aparat atestă conformitatea acestuia cu următoarele Directive comunitare, şi satisfacerea 
cerinţelor esenţiale de către aparat: 
- Joasă tensiune JT: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106 
- Compatibilitate electromagnetică EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
- Restricţionare substanţe periculoase (RoHS): EN 50581 

I.3. Greutate şi dimensiuni 
 Toate aparatele noastre se conformează Directivei EMC 89/336/CEE. 
 Toate rezervoarele noastre sunt executate din oţel în conformitate cu standardul NF A36-301. 
 Acoperirea internă de protecţie a rezervoarelor este realizată dintr-un email ceramic de înaltă 
temperatură. 

Produs Greutate (kg) 
Tijă încălzire 

500 ST6-2 107 
500 ST6 ESPAGNE-2 107 
Tl 500 STI EU2 107 

Steatit 
500 XST 4KW-2 109 

Dimensiunile de mai jos sunt în milimetri (mm). 

Figura 1 - Dimensiuni
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I.4. Gama armată (THER) 

Element de încălzire: Element de încălzire cu imersie 

Protecţie anti-ruginire: Rezervor acoperit cu email + anod de magneziu 

Figura 2 - Element de încălzire cu imersie 

I.5. Gama steatit (STEA) 
Element de încălzire: Element de încălzire steatit în teacă  
Protecţie anti-ruginire: Rezervor acoperit cu email + anod de magneziu 

Figura 3 - Element de încălzire steatit 

A: Anod de magneziu B: Teacă de imersie C: Element de încălzire cu imersie D: Placă E: Teacă F: Element de încălzire steatit
G Anod de titan 
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II. INSTALARE 

II.1. Obligaţii legale şi recomandări privind instalarea produsului 

Înainte de instalarea aparatului citiţi cu atenţie instrucţiunile prezentate în acest manual. Nerespectarea 
acestor instrucţiuni poate duce la anularea garanţiei. 
1. Instalarea produsului şi orice lucrări asupra produsului pot fi executate doar de un profesionist calificat. 
Trebuie să respectaţi reglementările naţionale aplicabile. Se vor respecta toate reglementările privind 
încălzitoarele de apă. 
2. Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele produse de o instalaţie ce nu respectă 
reglementările sau care nu respectă condiţiile de utilizare. 
3. În cazul instalării într-o cameră aflată deasupra unui spaţiu locuit (de exemplu, mansardă, pod sau 
tavan fals), izolaţi conductele şi montaţi un rezervor de colectare pentru golirea apei. Racordul la sistemul 
de canalizare este obligatoriu în toate situaţiile. 
Pentru evitarea consumului excesiv de energie, se recomandă ca încălzitorul de apă să fie 
instalat cât mai aproape posibil de punctele de consum pentru apa caldă (preferabil la mai puţin 
de 8 metri). 

Recomandări pentru instalarea în baie: Instalarea încălzitorului de apă în baie trebuie să fie adaptată în 
conformitate cu regulile şi standardele naţionale în vigoare (de exemplu, NFC 15-100, RGIE). 

Clasificare zone: 

 Zona 0: Acesta este volumul interior al căzii sau cădiţei de duş. 
 Zona 1: Acesta este volumul din exteriorul căzii de baie sau de duş, şi este limitat, pe o parte, de 
suprafaţa cilindrului vertical circumscris căzii de baie sau de duş şi, pe cealaltă parte, de planul orizontal 
aflat la 2,25 m de baza căzii de baie sau de duş. 
 Zona 2: Acesta este volumul extern volumului 1. Este delimitat de suprafaţa cilindrului, măsurat 
vertical, la 0,60 m de la marginea căzii de baie sau duş şi limitat de planul orizontal aflat la 2,25 m de 
baza căzii de baie sau duş. 
 Zona 3: Acesta este volumul extern volumului 2. Este delimitat de suprafaţa cilindrului vertical la 
2,40 m de volumul 2 şi limitat de planul orizontal aflat la 2,25 m de baza căzii de baie sau duş. 
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Zone de instalare autorizate pentru încălzitorul de apă: 
Încălzitoarele de apă fixe, de joasă tensiune, sunt permise în volumul 1 atât timp cât au gradul minim de 
protecţie IPX4. 

Atenţie: Pentru Franţa, doar încălzitoarele de apă orizontale, instalate cât mai sus posibil sunt permise în 
volumul 1. 

II.2. Instrucţiuni de instalare 

Acest aparat are trei picioare. În fabrică, pe aparat se fixează un palet. Respectaţi instrucţiunile de mai 
jos la instalarea aparatului. 

Alte echipamente: 
 Robinet de reţinere 
 Vas expansiune apă caldă 
 Robinete amestecătoare ce ajută la prevenirea arsurilor, asigurând menţinerea temperaturii sub 50 
°C la punctele de consum şi 60 °C în bucătărie (aceasta este o obligaţie legală în Franţa). 

II.3. Racord hidraulic 

1. Presiunea de funcţionare este indicată pe placa de date a încălzitorului de apă (consultaţi încălzitorul 
de apă). 
2. Prevedere DTU - este interzisă o conexiune ce foloseşte ca material polietilena reticulată de 
înaltă densitate: Risc de inundaţie. 
Pentru conectarea încălzitorului de apă la o instalaţie din polietilenă reticulată de înaltă densitate, 
introduceţi o conductă de cupru cu lungimea minimă de 50 cm (DTU 60-1) la ieşirea de apă caldă. 
Racordul unui încălzitor de apă la o conductă de cupru se va face folosind un racord dielectric 
intermediar. Aceste racorduri dielectrice sunt disponibile opţional sau standard, în funcţie de model. Dacă 
aveţi un singur racord dielectric acesta trebuie montat pe ieşirea de apă caldă. 

3. Când presiunea intrării de alimentare este mai mare de 4,5 bar trebuie să instalaţi un reductor de 
presiune în amonte de dispozitivul de siguranţă. 
4. În cazul instalaţiilor hidraulice cu: 
 Conducte excesiv de mici. 
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 Robinete cu plăci ceramice / baterii amestecătoare. 
Trebuie să instalaţi un dispozitiv de control pentru şocuri sau un vas de expansiune apă caldă adecvat 
instalaţiei cât mai aproape posibil de robinete. 
Înainte de folosirea aparatului, umpleţi rezervorul cu apă şi goliţi-l complet pentru îndepărtarea oricăror 
impurităţi reziduale. 
Recomandăm prevederea unui robinet de reţinere în amonte de dispozitivul de siguranţă. 

II.4. Racord electric 

ATENŢIE: Aparatul trebuie să fie împământat. Nu folosiţi conductele pentru racordul de împământare. 
DIAGRAMA DE CABLARE ESTE FIXATĂ PE APARAT. CONSULTAŢI-O. 

Aceste aparate trifazate au cablare trifazică 400 V atunci când ies din fabrică. Acestea pot fi conectate 
pe 230 V trifazic sau 230 V monofazic (vezi diagrama de cablare de pe aparat). 

ORICE RACORD DIRECT LA ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE ESTE PERICULOS ŞI ESTE STRICT 
INTERZIS. 

II.5. Montarea butonului de control 

Pentru a asigura fixarea corectă a butonului de control pe termostat acesta trebuie montat pe capac 
înainte de a fi fixat pe produs. 

Buton control 

Capac 
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III.        UTILIZARE 
III.1. Introducere 

1. Cumpărătorul este responsabil pentru instalarea încălzitorului de apă. 

2. Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele produse de o instalaţie ce nu a fost executată în 
conformitate cu reglementările sau care nu respectă standardele aplicabile sau condiţiile de utilizare din acest 
manual. 

3. Utilizatorul este responsabil pentru asigurarea reciclării aparatului atunci când ajunge la finalul ciclului său de 
viaţă. Consultaţi introducerea, secţiunea I.1. Instrucţiuni privind transportul, depozitarea şi reciclarea. 

III.2. Recomandări de utilizare 

III.2.1. Reglare temperatură 

Pentru a reduce depunerile şi riscul de arsuri vă recomandăm să nu setaţi termostatul la puterea sa maximă. 
Totuşi, este important să găsiţi un echilibru pentru a evita riscul de dezvoltare bacteriană încercând să limitaţi 
depunerile şi riscul de arsuri. 
În plus, pentru a preveni apariţia arsurilor instalaţi robinete amestecătoare adecvate, ce asigură nedepăşirea 
temperaturii de 50 °C la punctele de consum şi 60 °C pentru bucătărie. 
Această măsură este obligatorie în Franţa. 
Presupunând folosirea unei baterii amestecătoare la punctele de consum, recomandăm ca temperatura să fie 
setată la aproximativ 60 °C. 

Recomandări pentru prevenirea dezvoltării Legionella (pe baza standardului european CEN/TR 16335) 

Informaţii 
Bacteriile Legionella sunt bacterii mici, cilindrice, ce apar în mod natural în apa dulce. Boala legionarilor este o 
infecţie pulmonară gravă produsă de inhalarea speciei de bacterii Legionella pneumophilia sau a altor specii de 
Legionella. Aceste bacterii se găsesc de obicei în instalaţiile de apă din case şi hoteluri şi de asemenea în apa 
folosită în unităţile de aer condiţionat sau sistemele de răcire a aerului. De aceea măsura principală pentru 
combaterea bolii este prevenirea realizată prin controlul prezenţei organismului în instalaţiile de apă. 
Standardul European CEN/TR 16355 oferă recomandări pentru cele mai bune moduri de prevenire a dezvoltării 
Legionella în instalaţiile de apă potabilă menţinând aplicabilitatea prevederilor ce există la nivel naţional. 

Recomandări generale 
"Condiţii pentru dezvoltarea Legionella": Următoarele condiţii încurajează dezvoltarea Legionella: 

• Temperatura apei între 25 °C şi 50 °C. Pentru a limita dezvoltarea bacteriei din genul Legionella, 
temperatura apei trebuie să rămână într-un interval în care bacteria nu se va dezvolta sau va avea o 
dezvoltare mult redusă, atunci când este posibil. În caz contrar, instalaţiile de apă potabilă trebuie să fie 
purificate folosind un tratament termic. 
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• Apă stagnantă. Pentru a evita perioadele lungi de stagnare, apa din fiecare parte a instalaţiei de apă 
potabilă trebuie să fie folosită sau trebuie să poată curge abundent cel puţin săptămânal. 

• Substanţele nutriţionale, bilofilmul şi sedimentele prezente în instalaţie, inclusiv încălzitoarele de apă etc. 
Sedimentele pot încuraja dezvoltarea bacteriilor din genul Legionella. Ca urmare acestea trebuie să fie 
eliminate periodic din sistemele de stocare, încălzitoarele de apă şi vasele de expansiune în care poate 
stagna apa (de exemplu, o dată pe an). 

Cu privire la acest tip de încălzitor de apă cu stocare, dacă: 
1) aparatul este oprit pentru o anumită perioadă (luni) sau, 
2) Temperatura apei este menţinută constant între 25° C şi 50 °C; 
Bacteria Legionella se poate dezvolta în interiorul rezervorului. În acest caz, trebuie să fie disponibil un ciclu de 
purificare termică pentru a reduce dezvoltarea Legionella. Încălzitorul de apă electromecanic cu rezervor este 
vândut cu un termostat setat la o temperatură mai mare de 60 °C, asta înseamnă că poate realiza un ciclu de 
purificare termică pentru a reduce dezvoltarea Legionella în interiorul rezervorului. Acest ciclu se va folosi în 
instalaţiile pentru producerea apei calde menajere. Satisface recomandările pentru prevenirea Legionela specificate 
în Tabelul 2 al CEN/TR 16355, reproduse mai jos. 

Tabel 2 - Tipuri de instalaţii de apă caldă 
Apă caldă şi rece separate Apă caldă şi rece amestecate 
Fără stocare Stocare Fără stocare în 

amonte de 
robinetele 
amestecătoare 

Stocare în amonte 
de robinetele 
amestecătoare 

Fără stocare în 
amonte de 
robinetele 

amestecătoare 
Fără 
circulaţi
e a apei 
calde 

Cu 
circulaţ
ia apei 
calde 

Fără 
circulaţie 
a apei 
amesteca
te 

Cu 
circulaţie 
a apei 
amesteca
te 

Fără 
circulaţi
e a apei 
amestec
ate 

Cu 
circulaţi
e a apei 
amestec
ate 

Fără 
circulaţie 
a apei 
amesteca
te 

Cu 
circulaţie 

a apei 
amesteca

te 

Fără
circulaţi
e a apei 
amestec

ate 

Cu 
circulaţi
e a apei 
amestec

ate 
Ref. În 
anexa C 

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10 

Temperatur
ă 

- >50 °C 
e 

În 
încălzitoa
re de apă
cu 
stocare a 

> 50°C e Dezinfe
ctare 
termică 
d 

Dezinfe
ctare 
termică 
d 

În 
încălzitoa
re de apă 
cu 
stocare a 

> 50°C e 
Dezinfect

are 
termică d 

Dezinfe
ctare 

termică 
d 

Dezinfe
ctare 

termică 
d 

Stagnare - >3 l b >3 l b - >3 l b >3 l b - >3 l b

Sediment - - Îndepărta
re c 

Îndepărtar
e c 

- - Îndepărta
re c 

Îndepărtar
e c 

- - 

a) Temperatură ≥ 55 °C pentru toată ziua sau cel puţin 1 h pe zi ≥60 °C. 
b) Volumul de apă conţinut de conducte între sistemul de circulaţie şi robinetul ce se află la cea mai mare distanţă de sistem. 
c) Îndepărtaţi sedimentul din încălzitorul de apă cu stocare în conformitate cu condiţiile locale dar cel puţin o dată pe an. 
d) Dezinfectare termică pentru 20 de min la o temperatură de 60 °C, pentru 10 min la 65 °C sau pentru 5 min la 70 °C la fiecare punct de consum 

cel puţin o dată pe săptămână. 
e) Apa din bucla de circulaţie nu va avea mai puţin de 50 °C. 

- Fără cerinţe. 
III.2.2. Service 
 Anual (de două ori pe an dacă apa este tratată cu un dedurizator), aparatul trebuie să fie golit pentru 
următoarele operaţiuni: 

1. Verificaţi uzura anodului de magneziu. 
2. Îndepărtaţi depunerile din interiorul rezervorului. Contactaţi instalatorul. 

IV.        ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 
IV.1. Întreţinere 
Anual (de două ori pe an dacă apa este tratată cu un dedurizator), aparatul trebuie să fie golit pentru următoarele 

operaţiuni: 
1. Verificaţi uzura anodului de magneziu. 
2. Îndepărtaţi depunerile din interiorul rezervorului 
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Recomandăm cu tărie să verificaţi periodic funcţionarea corect a dedurizatorului. Duritatea 
reziduală a apei trebuie să nu fie mai mică de 15 °F. Dacă duritatea este insuficientă garanţia poate 
fi anulată. 

Eliminarea depunerilor - verificarea anodului 
 Goliţi aparatul (consultaţi secţiunea de mai sus). 
 Îndepărtaţi capacul şi desfaceţi baza (pot exista scurgeri de apă reziduală). 
 Curăţaţi rezervorul: Fără a folosi obiecte metalice sau substanţe chimice, îndepărtaţi orice depuneri 
pe elementele electrice sau teacă (steatit), teaca de imersie şi baza rezervorului. 
 Verificaţi uzura anodului dacă se foloseşte un anod de magneziu. Anodul de magneziu este 
consumat progresiv în funcţie de calitatea apei pentru a preveni corodarea rezervorului. Când diametrul 
este mai mic de 15 mm (pentru gama armată) sau 10 mm (pentru gama steatit) sau când volumul total 
este mai mic de 50% din volumul iniţial, anodul trebuie să fie înlocuit. 
 Folosiţi o garnitură nouă de câte ori montaţi baza după ce a fost demontată. 
 La strângerea şuruburilor folosiţi o tehnică de strângere în cruce. Cuplul de strângere trebuie să fie 
între 18 şi 20 Nm. 
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IV.2. Probleme, cauze şi acţiuni 

Cele mai frecvente probleme apărute pentru aparat sunt listate mai jos împreună cu diferitele cauze şi 
acţiunile de urmat. 
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CAUZĂ POSIBILĂ ACŢIUNI DE URMAT 

C
A
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Întrerupere putere (în faza de 
încălzire)

Verificaţi siguranţele şi înlocuiţi dacă 
este nevoie.

Termostat setat la o temperatură 
nepotrivită

Reglaţi termostatul (+ spre dreapta, + 
spre stânga)

Mecanism de siguranţă termostat 
electronic activat (supraîncălzit)

Vezi 1

Elemente de încălzire defecte Vezi 2

Programare zi/noapte insuficientă Dacă este necesar, reporniţi 
încălzirea în timpul zilei. 

Defecţiune termostat Vezi 1

Aparatul şi/sau dispozitivul de 
siguranţă afectat de depuneri 

Realizaţi eliminarea depunerilor şi 
înlocuiţi dispozitivul de siguranţă 
dacă este necesar. 

Presiunea alimentării cu apă Verificaţi presiunea de alimentare şi 
instalaţi un reductor de presiune 
dacă este necesar. 

Debit de apă de alimentare Verificaţi conductele 
Şicană sau inserţie defectă Contactaţi echipa noastră de 

asistenţă tehnică. 
Eliminarea depunerilor de pe 
dispozitivul de siguranţă

Înlocuiţi dispozitivul de siguranţă. 

Circuit PROfessional TECH 
defect

Vezi 3

Baterii la finalul ciclului de viaţă 
sau consumate

Vezi 4

Lipsa alimentării din reţea pentru 
circuitul PROfessional TECH

Verificaţi alimentarea circuitului 

Rezervor gol Umpleţi rezervorul. 
Mufa rapidă nu este conectată Conectaţi mufa rapidă. 
Circuit electrod defect Verificaţi circuitul. 
Starea cablurilor de la conectorul 
circuitului electronic

Verificaţi cablurile. 

Împământarea conectorului 
electrodului

Verificaţi cablurile. 

Aparatul este insuficient 
dimensionat pentru cerinţele 
actuale
Corodare încălzitor de apă Goliţi încălzitorul de apă şi verificaţi 

să nu existe coroziune internă. 
Dacă există, înlocuiţi încălzitorul de 
apă

Dezvoltare bacteriană Goliţi şi curăţaţi aparatul. 
Înlocuiţi anodul dacă folosiţi 
versiunea cu anod de magneziu. 

Garnitură bază defectă Înlocuiţi garnitura (garnitura trebuie 
înlocuită la fiecare avariere a bazei)
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Înlocuiţi sau re-armaţi termostatul. 
Dacă termostatul este declanşat, re-armaţi-l şi determinaţi cauza declanşării (scurtcircuit, termostat defect, 
etc.).  
AVERTISMENT: Un termostat este prevăzut să fie re-armat de cel mult două sau trei ori. 

Înlocuire element de încălzire 

Verificaţi valoarea în Ohm pentru elementul de încălzire şi, dacă este nevoie, înlocuiţi-l. O valoare nulă 
sau infinită arată că elementul de încălzire trebuie să fie înlocuit. 

Gama cu imersie termică (THER) 
Aparatul trebuie să fie golit pentru a permite înlocuirea elementului de încălzire armat. 

Gama steatit 
Nu este necesară golirea aparatului pentru de înlocuirea elementului de încălzire. 

Acest produs respectă directiva REACH privind materialele ce intră în contact cu apa destinată 
consumului uman. 

V. LIMITELE GARANŢIEI 

Preambul: Următoarele prevederi de mai jos nu pot fi folosite pentru a reduce sau anula revendicările 
statutare contra defectelor ascunse (art. 1611 şi modificările ulterioare din Codul civil). 

Dată fiind natura tehnică a produsului şi pentru a garanta siguranţa şi protecţia consumatorului, 
încălzitorul de apă electric trebuie să fie instalat, pus în funcţiune şi întreţinut periodic de un profesionist 
calificat în conformitate cu instrucţiunile, standardele aplicabile şi prevederile din manualul de instalare. 
Aparatul trebuie să fie folosit în mod normal, în conformitate cu reglementările, standardele aplicabile şi 
prevederile din manualul de instalare. 

Produsul a fost dezvoltat şi garantat pentru instalare şi utilizare în instalaţiile casnice. 
Dacă intenţionaţi să folosiţi produsul pentru uz industrial/non-casnic, trebuie să contactaţi producătorul în 
avans pentru a proteja garanţia şi a vă asigura că produsul funcţionează corect în aplicaţia propusă. 

Dată fiind natura tehnică a produsului, reparaţiile în garanţie trebuie să fie realizate de un profesionist 
autorizat. Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru reparaţiile realizate şi piesele de schimb 
furnizate de alţi profesionişti diferiţi de producător sau profesioniştii calificaţi ai producătorului. 

Mecanism de 
siguranţă termică 
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Defectele datorate următoarelor condiţii nu sunt acoperite de garanţie:  
Condiţiile de mediu neobişnuite: 
 Instalarea într-un loc supus îngheţului sau vremii nefavorabile. 
 Alimentarea produsului cu apă de ploaie, apă de fântână sau apă cu caracteristici neobişnuit de 
agresive ce nu respectă reglementările naţionale şi standardele aplicabile. 

Duritatea apei curente trebuie să fie mai mare de 12 °f. 
Utilizarea unui dedurizator nu anulează garanţia atât timp cât dedurizatorul a fost calibrat în 
conformitate cu reglementările aplicabile şi este întreţinut periodic. În acest caz, duritatea reziduală 
trebuie să fie mai mare de 15 °f. 
 Presiunea apei mai mare de 4,5 bar. 

 Diferitele tipuri de daune produse de loviri sau căderi în timpul manipulării după ce aparatul a 
fost livrat. 
 Sunt excluse din garanţie, în special, daunele produse de inundaţii ce ar fi putut fi prevenite dacă 
încălzitorul de apă ar fi fost reparat imediat. 

Garanţia se aplică doar pentru încălzitorul de apă şi componentele acestuia. Sistemele electrice şi 
hidraulice ale aparatului şi piesele asociate sunt excluse. 

 Alimentarea electrică cu supratensiuni semnificative. 

Orice instalaţie ce nu respectă legislaţia, standardele naţionale aplicabile şi reglementările. În 
particular, acestea vor include următoarele: 
 Absenţa sau instalarea incorectă a dispozitivului de siguranţă. 
 Instalarea unui dispozitiv de siguranţă care nu se conformează cu legislaţia naţională în vigoare 
sau utilizarea unui dispozitiv de siguranţă uzat pe un încălzitor de apă nou instalat. 
 Reglarea setării dispozitivului de siguranţă după afectarea garniturii. 
 Folosirea unei suport/trepied ce nu a fost autorizat de producător sau care nu a fost instalat în 
conformitate cu instrucţiunile din acest manual. 

 Coroziune anormală datorată conexiunii hidraulice incorecte (contact direct între fier şi cupru), 
absenţa armăturilor izolate. 
 Racord electric defect care nu se conformează cu legislaţia naţională în vigoare privind 
instalaţiile, împământare incorectă, folosirea unui cablu o secţiune insuficientă, nerespectarea 
diagramelor de cablare furnizate, etc. 
 Pornirea aparatului fără să fie întâi umplut (încălzire uscată). 
 Instalarea fără rezervor de colectare conform recomandărilor din secţiunea privind instalarea. 
 Instalarea aparatului într-un spaţiu excesiv de mic, inaccesibilitatea pieselor electrice. 
 Utilizarea de piese de schimb ce nu au fost autorizate de producător. 

Întreţinere insuficientă. Încălzitorul de apă trebuie să fie întreţinut anual. 
 Depuneri anormale pe elementele de încălzire şi elementele de siguranţă. 
 Lipsa de întreţinere a dispozitivului de siguranţă, ducând la o presiune excesivă. 
 Atacuri externe asupra structurii. 
 Modificarea echipamentului original fără aprobarea producătorului; folosirea de piese de schimb 
ce nu au fost aprobate de producător. 
 Lipsa de întreţinere a aparatului şi, în special, neînlocuirea la timp a anodului. 
 Neînlocuirea bateriilor unui aparat ce foloseşte baterii sau înlocuirea bateriilor reîncărcabile cu 
baterii ce nu respectă acest manual de instrucţiuni. 

Garanţia este limitată la schimbarea sau repararea aparatelor şi componentelor ce sunt recunoscute ca 
prezentând un defect de fabricaţie. Dacă este nevoie, piesa sau produsul vor fi trimise la una din 
fabricile noastre, dar doar după stabilirea unui acord cu echipa noastră de asistenţă tehnică. Toate 
cheltuielile aferente manoperei, transportului, ambalării şi manipulării vor fi plătite de utilizator. 
Înlocuirea sau repararea unei componente din interiorul unui aparat nu poate, în nici o situaţie, să ducă 
la obţinerea de despăgubiri. 
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