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Generalităţi

Norme de siguranţă

Legenda simbolurilor:

Nerespectarea avertismentului comportă risc de accidenta-
re, în anumite circumstanţe chiar mortală, pentru persoane. 
Nerespectarea avertizării comportă riscul producerii unor 
daune, în anumite circumstanţe chiar grave, pentru obiecte, 
plante sau animale.

Instalaţi aparatul pe un perete solid, care nu este supus 
vibraţiilor.
Zgomot în timpul funcţionării.
Nu deterioraţi şi nu perforaţi peretele, cablurile electrice 
sau conductele existente.
Electrocutare prin contact cu conductorii sub tensiune. Ex-
plozii, incendii sau intoxicări ca urmare a pierderilor de gaz 
din conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor exist-
ente. Inundaţii prin pierderea de apă din conductele dete-
riorate. Executaţi conexiunile electrice cu conductori cu 
secţiune adecvată.
Incendiu ca urmare a supraîncălzirii datorate trecerii curen-
tului electric prin cabluri subdimensionate.
Protejaţi conductele şi cablurile de conectare astfel 
încât să evitaţi deteriorarea acestora.
Electrocutare prin contact cu conductorii sub tensiune. Ex-
plozii, incendii sau intoxicări ca urmare a pierderilor de gaz 
din conductele deteriorate. Inundaţii prin pierderea de apă 
din conductele deteriorate.
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care 
trebuie să se conecteze aparatul sunt conforme cu 
normele în vigoare.
Electrocutare prin contact cu conductorii sub tensiune instalaţi 
incorect. Deteriorarea aparatului ca urmare a condiţiilor im-
proprii de funcţionare.
Utilizaţi unelte şi echipamente manuale adecvate (în par-
ticular asiguraţi-vă că instrumentul nu este deteriorat şi că 
mânerul este întreg şi corect fixat), utilizaţi-le corect, asigu-
raţi-le contra eventualelor căderi de la înălţime, puneţi-le la 
locul lor după utilizare.
Leziuni corporale prin proiectarea de schije sau fragmente, 
inhalarea de praf, lovituri, înţepături, tăieturi, abraziuni. De-
teriorarea aparatului sau a obiectelor din jur prin proiectarea 
de schije, lovituri, incizări.
Utilizaţi echipamentele electrice adecvate (asiguraţi-vă 
mai ales că ştecherul de alimentare şi cablul sunt inte-
gre şi că părţile prevăzute cu mişcare rotativă sau alter-
nativă sunt fixate corect), utilizaţi-le corect, nu încurcaţi 
trecerile cu cablul de alimentare, asiguraţi-le de even-
tuala cădere de la înălţime, deconectaţi-le şi aşezaţi-le 
în locurile adecvate după utilizare.
Leziuni corporale prin proiectarea de schije sau fragmente, 
inhalarea de praf, lovituri, înţepături, tăieturi, abraziuni. De-
teriorarea aparatului sau a obiectelor din jur prin proiectarea 
de schije, lovituri, incizări.
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt sprijinite în mod 
stabil, că sunt suficient de rezistente, că treptele sunt 
integre şi nealunecoase, că nu sunt deplasate cu o per-
soană urcată pe ele, că activitatea este supravegheată. 
Accidentări prin cădere de la înălţime sau prin forfecare 
(scări duble).
Asiguraţi-vă că scările turn sunt sprijinite stabil, că 
sunt suficient de rezistente, că treptele sunt integre şi 
nealunecoase, că au balustrade de-a lungul rampei şi 
parapete pe platformă.
Accidentări prin căderea de la înălţime.
Asiguraţi-vă, pe durata lucrărilor executate la cotă (în 
general cu diferenţă de nivel mai mare de 2 m), că sunt

montate parapete perimetrale în zona de lucru sau 
elemente de legare individuale capabile să prevină 
căderea, că spaţiul parcurs în timpul eventualei căderi 
este liber de obstacole periculoase, că eventualul im-
pact este amortizat de suprafeţe de oprire semirigide 
sau deformabile. 
Accidentări prin căderea de la înălţime. 
Asiguraţi-vă că locul de muncă oferă condiţii iginico-
sanitare adecvate în ceea ce priveşte iluminatul, aer-
isirea, soliditatea.
Leziuni corporale prin loviri, împiedicare etc.
Protejaţi cu materialul adecvat aparatul şi zonele din 
apropierea locului de muncă.
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor din jur prin proiectarea 
de schije, lovituri, incizări.
Deplasaţi aparatul cu elementele de protecţie necesare 
şi cu atenţia cuvenită.
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor din jur prin loviri, 
şocuri, incizări, strivire.
Pe durata lucrărilor, purtaţi haine şi echipamente de 
protecţie individuală.
Leziuni corporale prin electrocutare, proiectarea de schije 
sau fragmente, inhalarea de praf, lovituri, tăieturi, înţepături, 
abraziuni, zgomot, vibraţii.
Organizaţi deplasarea materialelor şi a echipamentelor 
astfel încât să se facă cu uşurinţă şi în siguranţă, 
evitând stivuirile (risc de căderi sau prăbuşiri). 
Deteriorarea aparatelor sau a obiectelor din jur prin lovire, 
şoc, incizare, strivire.
Operaţiile din interiorul aparatului trebuie să fie exe-
cutate cu atenţia necesară pentru evitarea contactelor 
bruşte cu părţile ascuţite.
Accidentări prin tăiere, înţepare, abraziuni.
Reactivaţi toate funcţiile de siguranţă şi control afectate 
de o intervenţie pe aparat şi asiguraţi-le funcţionarea 
înainte de repunerea în funcţiune.
Explozii, incendii sau intoxicări cauzate de pierderi de gaz 
sau de evacuarea incorectă a fumului. Deteriorarea sau 
blocarea aparatului ca urmare a funcţionării necontrolate. 
Goliţi componentele care ar putea să conţină apă caldă, 
activând eventualele orificii, înainte de manevrarea lor.
Leziuni corporale ca urmare a arsurilor.
Efectuaţi dezincrustarea de calcar a componentelor, res-
pectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsu-
lui utilizat, aerisind mediul, purtând haine de protecţie, 
evitând amestecurile de produse diferite, protejând 
aparatul şi obiectele din jur.
Leziuni corporale ca urmare a contactului pielii sau ochilor 
cu substanţe acide, inhalarea sau ingerarea de agenţi chi-
mici nocivi. Deteriorarea aparatului sau a obiectelor din jur 
ca urmare a efectului de corodare al substanţelor acide. 
În cazul în care se sesizează miros de ars sau se vede 
fum ieşind din aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, 
deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.

Leziuni corporale cauzate de arsuri, inhalare fum, intoxicaţii.

Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) 
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de 
persoane fără experienţă sau cunoştinţe, decât sub supra-
vegherea şi dacă au fost instruite cu privire la utilizarea 
aparatului de către persoane responsabile pentru securit-
atea lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a nu se 
juca la aparat.
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Avvertenze

Avertizări pentru instalator 
Instalarea şi prima punere în funcţiune a centralei trebuie să fie 
efectuate de personal calificat, în conformitate cu normele 
naţionale de instalare în vigoare şi cu eventualele reomandări 
ale autorităţilor locale şi ale organismelor responsabile cu 
sănătatea publică. După instalarea centralei, instalatorul trebuie să 
predea utilizatorului final declaraţia de conformitate şi manua
lul de utilizare şi să-l informeze despre funcţionarea centralei şi 
despre dispozitivele de siguranţă.

Acest aparat serveşte la producerea apei calde menajere şi trebuie
să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la o reţea de distribuţie a 
apei calde menajere compatibilă cu caracteristicile şi puterea sa. 
Este interzisă utilizarea instalaţiei în alte scopuri decât cel specificat. 
Producătorul nu se consideră răspunzător pentru eventualele daune 
decurgând din utilizări necorespunzătoare, eronate şi iraţionale sau 
din nerespectarea instrucţiunilor din acest manual.
Instalarea, întreţinerea şi orice alte intervenţii trebuie să fie efectu-
ate cu respectarea normelor în vigoare şi a indicaţiilor furnizate de 
producător. O instalare eronată poate provoca daune persoanelor, 
animalelor şi bunurilor, pentru care producătorul nu îşi asumă 
responsabilitatea. 
În caz de defecţiune şi/sau funcţionare necorespunzătoare, opriţi 
aparatul, închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să-l reparaţi, ci 
adresaţi-vă personalului calificat. 
Înainte de orice intervenţie de întreţinere/reparaţie a centralei, tre-
buie întreruptă alimentarea electrică prin trecerea întrerupătorului 
bipolar din afara centralei în poziţia “OFF” (închis).
Eventualele reparaţii, efectuate utilizând exclusiv piese de schimb 
originale, trebuie să fie executate numai de tehnicieni calificaţi. 
Nerespectarea celor de mai sus poate compromite siguranţa 
aparatului şi poate duce la declinarea oricărei responsabilităţi de 
către producător. 
În cazul lucrărilor sau întreţinerii structurilor situate în apropierea con-
ductelor sau a dispozitivelor de evacuare a fumului şi a accesoriilor 
acestora, scoateţi din funcţiune aparatul, ducând întrerupătorul 
extern bipolar în poziţia OFF şi închizând robinetul de gaz. După 
finalizarea lucrărilor, personalul tehnic calificat va verifica siguranţa
conductelor şi a dispozitivelor. Pentru curăţarea părţilor exterioare,
opriţi centrala şi duceţi întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Efectuaţi curăţarea cu o lavetă umedă îmbibată cu soluţie de apă 
şi săpun.
Nu utilizaţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice. Re-
spectarea normelor în vigoare permite o funcţionare sigură, eco-
logică şi economie de energie. 
În cazul utilizării unui kit opţional, folosiţi-le numai pe cele originale 
CHAFFOTEAUX.

Avertizări înaintea instalării:

•  Evitaţi instalarea aparatului în zone unde aerul de combustie con-
ţine un procent ridicat de clor (în apropierea piscinelor) şi / sau 
alte produse nocive, de exemplu amoniac (coaforuri), agenţii al-
calini (spălătorii)...

•  Verificaţi dacă centrala funcţionează cu tipul de gaz disponibil 
(citiţi menţiunile de pe eticheta ambalajului şi plăcuţa cu date-le 
tehnice ale centralei).

•  Asiguraţi-vă, prin intermediul plăcuţelor plasate pe ambalaj şi pe 
aparat, că centrala este destinată pentru ţara în care va trebui să 
fie instalată şi că gazul pentru care a fost proiectată centrala 
corespunde uneia din categoriile admise de ţara de destinaţie.

•  Procentul de sulf din gazul utilizat trebuie să fie mai mic decât cel 
prevăzut de normele europene în vigoare: limita maximă pe an 
pentru perioade scurte este de 150 mg/m3 de gaz şi media anu-
ală este de 30 mg/m3 de gaz.

• Conductele de aducţiune a gazului trebuie să fie realizate şi di-
mensionate conform prevederilor Normelor specifice şi pe baza 
puterii maxime a centralei; asiguraţi-vă şi în ceea ce priveşte di-
mensionarea şi branşarea corectă a robinetului de interceptare.

• Înainte de instalare, se recomandă o curăţare corectă a conductelor 
de gaz, pentru îndepărtarea eventualelor reziduuri care ar putea 
compromite funcţionarea centralei.  

• Verificaţi presiunea maximă din reţeaua de apă să nu depăşească 
6 bari; în caz contrar, este necesar să instalaţi un reductor de 
presiune.

• În cazul unei durităţi a apei mai mari de 20of, procedaţi la tratarea 
apei.

Recomandări :
Dacă zona este expusă la riscuri de trăznet (instalaţie izolată la ex-
tremitate de linie ENEL...), trebuie prevăzut un sistem de protecţie 
împotriva trăznetelor.
Garanţia noastră este subordonată acestei condiţii. 

AMPLASAREA CENTRALEI
- nu instalaţi niciodată centrala deasupra maşinilor de gătit din 

bucătării, deasupra cuptoarelor şi, în general, deasupra oricăror 
surse de vapori graşi, care ar risca să altereze buna funcţionare a 
centralei din cauza unei posibile înfundări.

- peretele şi elementele de fixare trebuie să prezinte o rezistenţă 
suficientă pentru a susţine greutatea centralei (G = circa 60 kg).

- luaţi măsurile de prevedere necesare pentru limitarea efectelor 
acustice nedorite.

Avertizare:
Pentru a nu compromite funcţionarea regulată a centralei, locul de 
instalare trebuie să fie adecvat în raport cu valoarea temperaturii 
limită de funcţionare şi trebuie să fie protejat astfel încât centrala să 
nu intre în contact direct cu agenţii atmosferici.

PROIECTAREA ŞI REALIZAREA INSTALAŢIEI

Circuitul de apă caldă menajeră
Dacă apa are o duritate mai mare de TH25, asiguraţi un dispozitiv 
de tratare.

Circuitul principal de încălzire
Debitul circuitului de încălzire: în momentul dimensionării conductelor, 
trebuie să se ţină cont de debitul minim de 300l/h, cu robinetele 
închise.

Măsuri de prevedere împotriva coroziunii
Pot să apară probleme de funcţionare ca urmare a coroziunii atunci 
când instalaţia este realizată cu elemente neomogene.
Pentru a evita aceste probleme, se recomandă utilizarea unui in-
hibitor de coroziune.
Luaţi orice măsură utilă pentru a evita ca apa tratată să capete ca-
racteristici de agresivitate.
Instalaţii vechi: plasaţi un recipient de decantare pe returi şi pe 
punctul inferior, prevăzând deci o tratare adecvată a circuitului.

Se recomandă asigurarea unei valve de aerisire pe toate radiatoarele şi 
punctele înalte ale instalaţiei, precum şi pe robinetele de evacuare 
din punctele inferioare.

Avertizări
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Avertizări

Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării pe amplasamente vechi, se observă adesea 
prezenţa de substanţe şi aditivi în apă, care ar putea influenţa ne-
gativ funcţionarea şi durata noii centrale. Înainte de înlocuire, 
trebuie să procedaţi la o spălare adecvată a instalaţiei pentru elimi-
narea eventualelor reziduuri sau murdării care pot compromite 
buna funcţionare. Verificaţi dacă vasul de expansiune are o capaci-
tate adecvată pentru conţinutul de apă al instalaţiei.

Instalaţiile de pardoseală
În instalaţiile de încălzire de pardoseală, instalaţi un termostat de 
siguranţă pe turul centralei (v. Diagrama Electrică). Acesta presupune 
ca blocul de funcţionare a centralei să fie în modul apă caldă mena-
jeră mai degrabă decât pe încălzire, iar pe ecran să apară codul de 
eroare “116”; reluarea funcţionării va fi pe automat atunci când con-
tactul termostatului, răcindu-se, se închide.

ATENŢIE 
Niciun obiect inflamabil nu trebuie să se afle în apropierea 
centralei.
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi celelalte instalaţii la care 
trebuie să se conecteze aparatul sunt conforme cu normele 
în vigoare.
Dacă în spaţiul de instalare există praf şi/sau vapori agre-
sivi, aparatul trebuie să funcţioneze independent de aerul 
din spaţiu.

Conform cu DM 174 din 06.04.2004 pentru aplicarea Directivei
Europene 98/83 CE referitoare la calitatea apelor.

Marcarea CE
Marcarea CE garantează corespondenţa aparatului cu următoarele 
directive:

- 90/�96/CEE referitoare la aparatele cu funcţionare pe gaz 
- �004/108/CEE referitoare la compatibilitatea electromagnetică 
- 9�/4�/CEE  referitoare la randamentul energetic
- �006/95/CEE referitoare la siguranţa electrică

Plăcuţa cu date tehnice

Gaz

MAX MIN

Gaz
mbar

mbar

1 2

5
43

6

7

19

8
9

10 11

12 14
15

16 17 18
13

20
21 
22

Legendă:

1. Marcă
2. Producător
3. Model – Nr. de serie
4. Cod comercial
5. Nr. de omologare
6. Ţări de destinaţie – categoria gaz
7. Pregătirea pentru gaz
8. Tip de instalare
9. Date electrice

10. Presiune maximă apă caldă menajeră
11. Presiune maximă la încălzire
12. Tip centrală
13. Clasa NOx / Eficienţă
14. Debit nominal încălzire
15. Putere utilă încălzire
16. Debit specific
17. Calibrare putere centrală
18. Debit nominal apă caldă menajeră
19. Tipuri de gaz utilizabile
20. Temperatură minimă de funcţionare în ambient
21. Temperatură maximă încălzire
22. Temperatură maximă apă caldă menajeră
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Avertizări

Racordarea conductelor de aspiraţie şi evacuare fum
Centrala este adecvată pentru funcţionarea în modul B, cu prele-
vare aer din spaţiul ambiental, şi în modul C, cu prelevare aer din 
exterior.
La instalarea unui sistem de evacuare, fiţi atenţi la etanşări pentru 
evitarea infiltrării de fum în circuitul de aer.
Conductele instalate orizontal trebuie să aibă o pantă descendentă 
(3%) către aparat, pentru a se evita stagnările de condens. 
În cazul instalării de tip B, spaţiul în care este instalată centrala tre-
buie să fie ventilat de o priză de aer adecvată, conform normelor în 
vigoare. În spaţiile cu risc de vapori corozivi (de exemplu spălătorii, 
coaforuri, medii pentru procese galvanice etc.), este indicată utili-za-
rea instalaţiei de tip C, cu prelevare de aer din exterior pentru com-
bustie. În acest mod, centrala este protejată împotriva coroziunii. 
Pentru realizarea sistemelor de aspirare/evacuare de tip coaxial,
este obligatorie utilizarea de accesorii originale.
Conductele de evacuare a fumului nu trebuie să fie în contact sau 
în apropierea materialelor inflamabile şi nu trebuie să traverseze 
structurile de construcţie sau pereţii din materiale inflamabile. 
În cazul instalării pentru înlocuirea unei centrale vechi, sistemul de 
aspirare şi de evacuare a fumului va fi întotdeauna înlocuit. 
Îmbinarea conductelor de evacuare a fumului se realizează cu ra-
cord masculin/feminin şi cu garnitură de etanşare.
Racordurile trebuie să fie dispuse întotdeauna contra sensului de 
scurgere a condensului.

Tipuri de racordare a centralei la coşul de fum
- conectare coaxială a centralei la coş de fum de aspirare/evacuare,
- conectare separată a centralei la coşul de evacuare a fumului cu 

aspirare de aer din exterior, 
- conectare separată a centralei la coşul de evacuare a fumului cu 

aspirare de aer din interior.
La conectarea dintre centrală şi coşul de fum trebuie să se utilizeze 
produse rezistente la condens. Pentru lungimile şi schimbările de 
direcţie ale conexiunilor, consultaţi tabelul cu tipurile de evacuare. 
Kiturile de conectare a conductelor de aspirare/evacuare de fum sunt
furnizate separat de aparat, pe baza diverselor soluţii de instalare.
Conectarea centralei la coşul de fum este executată la toate aparatele 
cu conducte coaxiale ø60/100 sau cu conducte separate de ø80/80. 
Pentru pierderile de sarcină a conductelor, v. catalogul cu acce-
soriile pentru evacuarea fumului. La dimensionarea menţionată mai 
sus trebuie luată în considerare rezistenţa suplimentară.
Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exemple 
de instalare, vezi catalogul cu accesoriile pentru evacuarea fumului.

ATENŢIE 
Asiguraţi-vă că pasajele de evacuare şi de ventilaţie nu sunt 
obturate.
Asiguraţi-vă că nu sunt pierderi la conductele de evacuare  
fum. 

Conexiuni electrice
Pentru o mai mare siguranţă, instalaţia electrică trebuie să fie con-
trolată minuţios de un personal calificat.
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune pro-
vocate de neîmpământarea instalaţiei sau ca urmare a anomaliilor 
de alimentare electrică.
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată la puterea maximă absorbită 
de centrală, indicată pe plăcuţă.
Conectarea la reţeaua electrică trebuie să fie realizată prin inter-
mediul racordării fixe (nu cu ştecher mobil) şi să fie prevăzută cu un 
întrerupător bipolar cu distanţa de deschidere a contactelor de cel 
puţin 3 mm. Verificaţi dacă secţiunea cablurilor este adecvată, oric-
um nu mai mică de 0,75 mm2.
Conectarea corectă la o instalaţie eficientă de împământare este 
indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului.

Cablul de alimentare trebuie conectat la o retea de 230V - 50Hz, re-
spectând polarizarea L-N şi împământarea. În cazul înlocuirii cablului 
electric de alimentare, adresaţi-vă personalului calificat, iar pentru 
conectarea la centrală utilizaţi firul de împământare (galben/verde) 
mai lung decât firele active (N-L).
Este interzisă folosirea de prize multiple, prelungitoare si adaptoare. 
Este interzisă utilizarea conductelor instalaţiei de apă, de încălzire şi 
de gaz pentru împământarea aparatului.
Centrala nu este protejată contra efectelor provocate de trăznete. 
În cazul în care trebuie înlocuite siguranţele reţelei, utilizaţi sigu-
ranţe rapide de 2A.

H05V2V2-F

120 

140 

Descrizione del prodotto
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Vedere generală
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Diagrama hidraulică

27
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13 14

15

16

17

18

1920

21

22

23 24

25

26

28

29

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

mCE

l/h

Pression disponible

18-24 kW

30 kW

35 kW

1. Colector evacuare fum
2. Valvă ieşire aer
3. Arzător
4. Electrod de evidenţiere flacără
5. Boiler
6. Senzor retur încălzire
7. Senzor tur încălzire
8. Valvă gaz
9. Schimbător apă caldă menajeră

10. Valvă de siguranţă apă caldă menajeră
11. Sifon
12. Valvă de siguranţă 3 bari
13. Sondă apă caldă menajeră
14. Circulator circuit apă caldă menajeră
15. Conectare periferice
16. Filtru circuit încălzire
17. Tahometru apă caldă menajeră
18. Circulator circuit de încălzire
19. Pressostat de minimă
20. Valvă de deviere motorizată
21. Silenţiator (în funcţie de model)
22. Ventilator
23. Electrod de aprindere
24. Aprinzător
25. Siguranţă schimbător principal
26. Prize analiză fum
27. Vas de expansiune circuit de încălzire
28. Sondă boiler
29. Vas de expansiune circuit menajer

A. Tur instalaţie
B. Ieşire apă caldă
C. Intrare gaz
D. Intrare apă rece
E. Retur instalaţie

Presiunea disponibilă

Descrierea produsului
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Descrierea produsului Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto

Distanţeminime pentru instalare
Pentru a permite desfăşurarea cu uşurinţă a operaţiilor 
de întreţinere a centralei, trebuie respectată o distanţă 
adecvată la instalare.
Poziţionaţi centrala conform reglementărilor tehnice, 
utilizând o nivelă cu bulă.

ø 
ø 60 
100 

600 312 (24/30 kW)
242 (35kW)

54 54124 54 191

120 120

474

87
5

137

100

90
0

48

A. Tur instalaţie
B. Ieşire apă caldă
C. Intrare gaz
D. Intrare apă rece
E. Retur instalaţie

Dimensiuni centrală

300 

300 

450 

20
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Descrierea produsului

Modelul de instalare
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Installazione

Racordarea hidraulică / la gaz
La vânzătorii noştri sunt disponibile diferite tipuri de seturi pentru diversele cerinţe de instalare:
- Prima instalare
- Înlocuirea unei centrale Chaffoteaux vechi 
- Înlocuirea altor mărci de centrale 
Pentrumai multe informaţii, consultaţi Catalogul de Accesorii CHAFFOTEAUX.

Montarea kitului Barretta hidraulic (opţional)
Pentru montarea kitului Barretta hidraulic este necesar să utilizaţi şablonul pe hârtie şi conductele de racordare la apă/gaz conţinute în kit.
Fixaţi elementul pe perete şi reglaţi, dacă este necesar, cele două bride laterale cu ajutorul celor do uă şuruburi.

iConectaţi conductele la racordurile elementului şi procedaţi la umplerea instalaţiei, şar verificând etan e a circ u itelor de apă şi gaz. 

Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării pe vechile locaţii, se evidenţiază adesea ex istenţa în apă a subs t an ţ e lor şi aditivilor c ar e ar pu tea influenţa funcţionarea  
şi durata noii centrale. Înainte de conectarea centralei la instalaţie, este necesar, chiar şi la instalaţiile noi, să procedaţi la o spălare 
corespunzătoare, pentru a elimina eventualele reziduuri sau murdăria care ar putea compromite buna funcţionare a centralei.
.  

Nu trebuie să se utilizeze solvenţi sau hidrocarburi aromatice (benzina, petrol ........ ).
Verificaţi dacă vasul de expansiune are o capacitate adecvată pentru conţinutul de apă al instalaţiei. 
Este necesar să utilizaţi kitul contra-c adru (disponibil la vânzător) pentru traseele conductelor din spatele centralei.

Kit Barretta hidraulic
(Robinetele sunt reprezentate deschise)

A

B

C

D
E

A – Robinet tur încălzire
B – Racord apă caldă menajeră
C – Robinet gaz (maneta galbenă)
D – Robinet intrare apă rece
E – Robinet retur instalaţie

Poziţie limitator de debit / valvă contraretur

Instalarea
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Instalarea

Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi inspectarea 
interiorului 
Înainte de orice intervenţie în interiorul centralei, întrerupeţi 
alimentarea electrică prin intermediul întrerupătorului bipolar
extern şi închideţi robinetul de gaz.
Pentru a accesa interiorul centralei este necesar:
- să deşurubaţi cele două şuruburi de pe carcasa frontală (a), să o
 trageţi în faţă şi să o scoateţi de pe pivoţii superiori (b),

- să desprindeţi panoul de control şi să-l ataşaţi la tava (c),
- să desfaceţi cele două cleme de pe panoul de închidere a came-
rei de combustie, să-l trageţi în faţă şi să-l scoateţi de pe pivoţii 
superiori (d)

(a)

(b)

(c)

(d)
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Instalarea Installazione

Instalarea centralei
- fixaţi cadrul de susţinere a centralei pe perete şi aliniaţi-l 
- ataşaţi centrala la cadru 
- îndepărtaţi carcasa frontală 
- în cazul instalării cu kitul Barretta hidraulic (opţional): deşurubaţi cele două şuruburi AAAAA şi îndepărtaţi brida de blocare 37. . 

Racordaţi robinetele şi racordurile kitului Barretta la centrală. 
-  în cazul instalării cu kitul hidraulic la prima instalare, procedaţi la racordare 
-  verificaţi etanşarea racordurilor de apă şi de gaz şi eliminaţi eventualele             pierderi.
Procedaţi la racordarea elementelor de evacuare ale valvelor de siguranţă încălzire 111122222, apă caldă menajeră 10 şi a întrerupătorului
333355555 la un sifon de evacuare cu posibilitatea de control vizual, pentru ca în caz d
3

e intervenţei să se evite provocarea de daune
persoanelor, animalelor şi bunurilor, pentru care constructorul nu este responsabil.

37

A
A

12

10

230V

35
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Evacuarea condensului
Eficienţa energetică ridicată produce condens,
care trebuie îndepărtat. În acest scop, trebuie 
utilizată o conductă din plastic, poziţionată 
astfel încât să se evite stagnarea condensului 
în centrală. Conducta trebuie să fie racordată la 
un sifon de evacuare, cu posibilitate de control 
vizual.
Respectaţi normele naţionale de instalare în vi-
goare şi eventualele recomandări ale autorităţilor
locale şi ale organismelor responsabile cu să-
nătatea publică.

Înainte de punerea în funcţiune, sifonul
trebuie umplut cu apă. Vărsaţi 1/4 l
de apă în evacuarea de fum înainte de 
racordarea conductelor de evacuare /
aspirareaspirare sau desfaceţi sifonul de sub
centrală, umpleţi-l cu apă şi repoziţio-
naţi-l corect.
Atenţie! Lipsa apei în sifon provoacă
scăpări de fum în mediul ambiant.

Golirea rezervoarelor

11

1

2

3

4
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Instalarea Installazione

Racordarea conductelor de aspirare şi evacuare fum
Centrala trebuie să fie instalată numai dacă este prevăzută cu un 
dispozitiv de admisie a aerului şi de evacuare a fumului. Aceste 
kituri sunt furnizate separat de aparat, cu scopul de a putea
satisface diversele soluţii aplicabile instalaţiei. Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi Manualul de Accesorii şi instrucţiunile con-
ţinute în diversele kituri.
Centrala este prevăzută pentru racordarea la un sistem de as-
pirare şi de evacuare a fumului de tip coaxial şi cu flux dublu.
Pentru centralele în condensare, conductele trebuie să aibă o 
pantă descendentă (3%) către aparat, pentru a evita stagnările 
de condens.

Utilizaţi exclusiv kitul de evacuare fum
pentru centralele în condensare.

Pentru utilizarea tipurilor cu aspirare şi evacuare separate,
trebuie să utilizaţi una din cele două prize de aer.
Demontaţi capacul deşurubând şurubul şi inseraţi racordul pen-
tru priza de aer, fixându-l cu şurubul din dotare.
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SISTEME COAXIALE TIPOLOGIE
DEZVOLTARE

MAX
DIAMETRU
CONDUCTE

C1�

Evacuare fum şi aspirare aer prin peretele extern în
acelaşi câmp de presiune

25
12 m
36 m

60/100
80/125

35
8 m

24 m
60/100
80/125

C ��

Evacuare fum şi aspirare aer din exterior cu terminal cu
acoperiş în acelaşi câmp de presiune

25
12 m
42 m

60/100
80/125

35
8 m

28 m
60/100
80/125

C4�

Evacuare fum şi aspirare aer prin intermediul coşului de fum,
individual sau colectiv, integrat în clădire

25 12 m 60/100

35 8 m 60/100

B��

Evacuare fum prin intermediul coşului de fum individual
sau colectiv integrat în clădire. Aspirare aer din mediu.

25
12 m
36 m

60/100
80/125

35
8 m

24 m
60/100
80/125

Tabelul tipurilor de aspirare / evacuare
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Instalarea Installazione

SISTEME SEPARATE TIPOLOGIE
DEZVOLTARE

MAX
DIAMETRU
CONDUCTE

C1�

Evacuare fum şi aspirare aer din exterior cu terminal cu
acoperiş în acelaşi câmp de presiune

25
36 m

(S1=S�)

80/80

35
24 m

(S1=S�)

C ��

Evacuare fum şi aspirare aer din exterior cu terminal cu
acoperiş în acelaşi câmp de presiune

25
60 m

(S1=S�)

80/80

35
40 m

(S1=S�)

C5�

Evacuare fum în exterior şi aspirare aer prin peretele
extern în câmpuri diferite de presiune (v. grafic p. 14)

25
42 m

(S1+S�)

80/80

35
28 m

(S1+S�)

C8�

Evacuare fum prin coşul de fum individual sau
colectiv integrat în clădire. Aspirare aer prin peretele

extern (v. grafic p. 14)

25
S1=1 m

(S�=83 m)

80/80

35
S1=1 m

(S�=55 m)

B��p

Evacuare fum în exterior. Aspirare aer din interior.

25
84 m

137 Pa*

80/80

35
56 m

128 Pa*

S1 = Aspirare aer;  S2 = Evacuare fum;  * Pierdere presiune maximă.
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Racordurile electrice

Înaintea oricărei intervenţii pe centrală, întrerupeţi 
alimentarea electrică din întrerupătorul bipolar 
extern “OFF”(/închis).

Alimentare 230 V + împământare

Conectarea se efectuează cu un cablu 2P + T furnizat cu centrala, 
racordat la placa principală din interiorul panoului de comandă.

Racordarea dispozitivelor periferice
Pentru a avea acces la conexiunile dispozitivelor periferice, 
procedaţi după cum urmează:

deconectaţi electric centrala - 
- deschideţi uşiţa cutiei de conectare plasată sub centrală.

Accesaţi cutia cu borne pentru conectarea: 
TA1 - Termostat de ambient 1
TA2- Termostat de ambient 2 / Termostat de siguranta

instalaţii de pardoseală(/sol) 
SE - sondă externă 
BUS - Control modulant la distanţă

În plus, este posibilă inserarea de plăci opţionale pentru gestionarea 
de: zone multiple 

temperaturi multiple,
dispozitive solare etc...

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Catalogul de Accesorii 
CHAFFOTEAUX.

Racordarea termostatului de ambient
 - îndepărtaţi elementul de pe borna TA1,
 - conectaţi cablurile Termostatului Ambient la bornă.

230V

L N

B 1 2 3 4 5 6 
T
E--BE E-BU BUUSSS TA1 SOL SE

TA2

L N

B 1 2 3 4 5 6 
T
E--BE E-BU BUUSSS TA1 SOL SE

TA2
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Diagrama electrică
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Pregătirea pentru funcţionare
Pentru a garanta siguranţa şi funcţionarea corectă a aparatului, pu-
nerea în funcţiune a centralei trebuie să fie executată de un tehni-
cian calificat, care să cunoască cerinţele legii.

Umplerea circuitului hidraulic
Procedaţi în modul următor: 

- deschideţi valvele de aerisire ale radiatoarelor instalaţiei; 
- slăbiţi capacul valvei automate de aerisire, plasată pe circulator; 
- deschideţi gradat robinetul de umplere a centralei şi închideţi valvele 

de aerisire de pe radiatoare imediat ce iese apă; 
- închideţi robinetul de umplere a centralei atunci când presiunea 

indicată pe dispozitivul de măsurare a presiunii apei este de  
1-1,5 bari.

Alimentarea cu gaz
Procedaţi în modul următor: 
-  verificaţi dacă tipul de gaz distribuit corespunde celui indicat 

pe plăcuţa cu date tehnice a centralei; 
-  deschideţi uşile şi ferestrele; 
-  evitaţi prezenţa scânteilor şi a flăcărilor libere; 
-  verificaţi etanşarea instalaţiei de combustibil cu robinetul de in-
terceptare amplasat în centrală închis şi apoi deschis, cu robinetul 
de gaz închis (dezactivat) timp de 10 minute; contorul nu trebuie 
să indice nicio trecere de gaz. 

Alimentarea electrică
-  Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu 

datele raportate pe plăcuţa centralei;
- verificaţi eficienţa împământării.

Funcţia Dezaerare

Apăsând tasta Esc timp de 5 secunde, centrala activează un ciclu de 
dezaerare de aproximativ 7 minute. Funcţia poate fi întreruptă apăsând 
tasta Esc. Dacă este necesar, puteţi activa un ciclu nou. Verificaţi dacă 
centrala este în Stand-by si dacă nu există nicio cerere  pe circuitul de 
încălzire sau pe cel de apă caldă menajeră.

Panoul de comandă

  1. Ecran
  2. Tasta ON/OFF
  3. Buton de reglare a temperaturii de încălzire – utilizat şi pe post
      de “codificator” pentru navigarea şi programarea în interiorul
     meniurilor de setare, aşa cum se indică în paginile următoare. 
4. Tasta MODE (selectează modurile de funcţionare (vară/iarnă)

  5. Tasta de activare a funcţiei Comfort/Eco
  6. Tasta de activare a Programării încălzirii
  7. Tasta SRA (Activare Termoreglare)
  8. Buton de reglare temperatură apă caldă menajeră
  9. Dispozitiv de măsurare a presiunii apei
10. Tasta INFO
11. Tasta ESC
12. Tasta MENU/OK
13. Tasta RESET

Procedura de punere în funcţiune
Apăsaţi tasta ON/OFF de pe panoul de comandă pentru pornirea 
centralei, iar ecranul afişează:

Modul de funcţionare este afişat pe ecran: prima cifră indică 
modul de funcţionare: 
0 XX = Stand-by, nicio cerere, textul de pe ecran indică modul de 

funcţionare selectat (vară sau iarnă)
C XX = Cerere de încălzire 
c  XX = Postcirculare încălzire 
d  XX = Cerere de apă caldă menajeră 
b XX = Reintegrare boiler
h XX = Postcirculare după prelevarea de apă caldă menajeră 
F XX = Circulator antiîngheţ activ sau arzător antiîngheţ activ 
A doua şi a treia cifră indică: 
- în lipsa cererii, temperatura pe tur 
- în modul încălzire, temperatura pe tur 
- în modul apă caldă menajeră, temperatura setată pentru ACM 
- în modul antiîngheţ, temperatura pe tur.
Alegerea modului de funcţionare se face prin intermediul tastei 
MODE 4.

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

10

9 

8

ABCDEFGHIL123456

bar

1 3

2

Eté

230V

30

32

33

3436
36

35

Punerea în funcţiune

Vară
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ABCDEFGHIL123456

Afişaj/Ecran

Programare orară

Ziua săptămânii (luni ... duminică)

Indicarea zonei pentru vizualizarea / setarea programării or
(zona 1 sau zona 2) pentru încălzire

Indicarea programării orare pentru Comfort apă caldă menajeră

Data şi ora

Programarea orară activată pe încălzire şi/sau apă caldă menajeră

Cifre care indică:
- starea centralei şi temperatura
- setare meniu
- semnalarea codurilor de eroare
- temperatura mediului (dacă este conectată la un dispozitiv periferic BUS)
- temperatura externă (dacă este conectată la un senzor extern)

Dispozitiv digital pentru măsurarea presiunii apei

Cerere presiune tasta Reset (centrală blocată)

Cerere de intervenţie asistenţa tehnică

Semnalare existenţă flacără cu indicarea puterii utilizate sau a blocării 
funcţionării

Funcţionare pe încălzire cu indicarea nivelului de temperatură setat

Funcţionarea pe apă caldă menajeră cu indicarea nivelului de temperatură setat

ABCDE...
Text care se derulează

Funcţia Comfort activată

Meniu Info

Funcţia SRA activată (Termoreglare activă)

Clip-in solar conectat (opţional)
Fix = clip-in solar conectat
Intermitent = utilizarea activă a energiei solare

Reglare
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Analiza combustiei
Verificarea reglării gazului
Nota: Este obligatoriu să se respecte ordinea operaţiilor de
efectuat.
Operaţia 1 – Verificarea presiunii de alimentare
Desfaceţi şurubul 52 şi introduceţi tubul de racord al
manometrului în priza de presiune.
Activaţi Funcţia “Coşar” (curăţarea coşului de evacuare) la
putere maximă sanitară –apăsaţi tasta Reset timp de 5 secunde,
rotiţi codificatorul pentru a selecta simbolul t--.
Presiunea trebuie să corespundă celei prevăzute pentru tipul de
gaz specific cazanului –v. Tabel centralizator gaz.

Operaţia 2 – Conectare analizor
Conectaţi analizorul combustiei la priza pentru analiză gaze arse
din stânga, desfăcând şurubul şi scoţând obturatorul.

Operaţia 3 – Reglarea CO2 la putere maximă (sanitară)
Deschideţi robinetul de apă caldă la debit maxim.
Activaţi funcţia “Coşar” apăsând tasta Reset timp de 5 secunde.
ATENŢIE!! Activând Funcţia “Coşar”, temperatura apei la
ieşirea din cazan poate depăşi 65 °C.
Pe ecran este afişat simbolul t— (cazan activat la putere de
încălzire maximă).

Rotiti codificatorul pentru a selecta simbolul t-- (cazan
activat la putere sanitară maximă).

Înainte de a începe analiza combustiei, aşteptaţi un minut până
se stabilizează cazanul.
Înregistraţi valoarea CO2 (%) şi confruntaţi-o cu cea prezentată
în tabelul următor:

Putere utilă boiler kW 25 35

Gaz CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 9,0 ± 0,2
G31 10,7 ± 0,2 10,0 ± 0,2

Nota: valori măsurate cu camera de combustie închisă.
Dacă valoarea CO2 (%) este diferită de cea indicată în tabel,
efectuaţi reglarea supapei de gaz aşa cum se arată mai jos;
dacă nu, treceţi la operaţia următoare.

Reglarea supapei de gaz la putere maximă (sanitară)
Verificaţi dacă amortizorul 20 nu este înfundat.
Efectuaţi reglarea supapei de gaz, rotind treptat şurubul 50 în
sens orar pentru a reduce valoarea CO2 (1/4 de tur modifică
valoarea cu circa 0,2%). După orice modificare, aşteptaţi un
minut pentru stabilizarea valorii CO2.

Dacă valoarea CO2 înregistrată se apropie de valoarea indicată
în tabel, închideţi bine capacul camerei de combustie şi
măsuraţi valoarea finală după un minut.
Dacă valoarea înregistrată coincide cu cea indicată în tabel,
reglarea este încheiată. În caz contrar, repetaţi operaţia.
Nota: Funcţia “Coşar” se dezactivează automat după 10 minute
sau manual apăsând tasta Reset.
Operaţia 4 - Reglarea CO2 la putere minimă
Cu funcţia “Coşar” activată, se roteşte codificatorul pentru a
selecta simbolul t__ (cazan activat la putere minimă).

Înainte de a începe analiza combustiei, aşteptaţi un minut până
se stabilizează funcţionarea cazanului.
Dacă valoarea CO2 (%) se îndepărtează cu 0,5% de cea
înregistrată la puterea maximă, treceţi la reglarea ei aşa cum se
indică mai jos. Dacă valoarea coincide, treceţi la operaţia
următoare.
Reglarea supapei de gaz la putere minimă
Scoateţi capacul şi efectuaţi reglarea din şurubul 51. Rotind în
sens antiorar, se reduce valoarea CO2. După fiecare reglare,
aşteptaţi un minut pentru stabilizarea valorii CO2.

50

max. încălzire

max. ACM

Utilizaţi o cheie hexagonală n. 2

50

Putere minimă

Utilizaţi o cheie hexagonală n. 4 51
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Când valoarea C O2 se apropie de cea indicată în tabel, puneţi
la loc capacul şurubului 2 şi închideţi capacul camerei de
combustie.
După un minut, măsuraţi valoarea finală a C O2 şi , dacă aceas-
ta corespunde cu cea prevăzută, reglarea e terminată. Dacă
nu, repetaţi operaţia.

ATENŢIE!! Dacă se modifică valoarea CO2 la putere
, se impune repetarea operaţiei de reglare la putereminimă 

maximă.

Operaţia 5 Încheierea operaţiilor de reglare– 

Ieşiţi ncţia “Coşar” apăsând tastadin fu ÎReset. nchideţi robine-
tul de la apă.

erificV aţi şi eliminaţi .eventualele pierderi de gaz ontaM ţi la loc
panoul frontal al aparatului.

oziţionaP ţi din nou obturatorul pe priza pentru analiză.

Reglarea puterii maxime de încălzire  din meni lu 2
/ submeniul 3 / parametr ul 1
Prin intermediul acestui parametru se limitează puterea utilă a
cazanului.
Procentajul va fi echivalent cu o valoare a puterii utile cuprinse
între puterea minimă (0) şi cea maximă (99), indicată în gr aficul
de mai jos.
P entru a controla puterea maximă de încălzire, accesaţi
parametrul şi, dacă e necesar, modificaţi valoarea aşa cum se
indică în tabelul relativ la Reglarea gazului .

Controlul puterii de aprindere lentă
meniul 2 / s ubmeniul 2 / parametr ul 0
Prin intermediul acestui parametru se limitează puterea utilă a

.cazanului în faza de aprindere 

Procentajul va fi egal cu o val oare a puterii utile cuprinsă între
cea minimă (0) şi maximă (99).
Parametrul trebuie modificat, dacă presiunea la ieşirea din
supapa de gaz , în faza de aprindere (m ăsurată cu cazanul

)activ în modul sanitar , nu coincide cu valorile indicate în
Tabelul centralizator privind reglarea gaz ului:
Pentru a controla puterea de aprindere lentă, accesaţi
parametrul şi, dacă e necesar, modificaţi valoarea acestuia
până ajungeţi să înregistraţi presiunea corectă.

Reglarea aprinderii întârziate a încălzirii. men iul 2
/ submeniul 3 / parametr ul 5
Acest parametru permite setar ea manual ă (0) sau automat ă (1)
a timpului de aşteptare înaintea unei reaprinderi ulterioare a 
arzătorului după stingerea realizată ca urmare a atingerii 
termostabilizării. Selectând , se poatmanual e seta întârzierea 
în minute cu ajutorul parametrului succesiv - imen ul 2 /
submeniul 3 / uparametr l e l6) d a 0 la 7 minute.

Selectând automat, cazanul va trece la stabilirea timpului de
întârziere pe baza valorii prestabilite ( set-point) a temperaturii.

chimbarea tipului de gazS 

Aceste aparate sunt concepute pentru a funcţiona 
cu diferite tipuri de gaz. Schimbarea tipului de gaz
trebuie efectuată de către un specialist calificat.
În acest scop este furnizat un kit (diafragma) împreună
cu instrucţiunile respective. Pentru funcţionarea corec-
tă a aparatului, efectuaţi următoarele operaţii:

1. întrerupeţi alimentarea electrică a aparatului

2. închideţi valva de alimentare cu gaz
3. ţiaccesa camera de combustie, c monfor indica-

ţiilor din paragraful nstrucţiuni de demontare a“I 
carcasei şi inspectare a aparatului”

4. montaţi / demontaţi diafragma gaz conform in-
strucţiunilor furnizate în kit.

5. verificaţi etanşeitatea gazului.
6. curăţaţi linia gaz
7. puneţi din nou aparatul sub tensiune şi deschideţi

valva de alimentare cu gaz
8. urmaţi eprocedura d control al combustiei
9. aplicaţi eticheta conţinută în kit.

35

30

25

18

12

24 35
Tabe l Centralizator Ga z Parametru

G20 G31 G20 G31

Indice Wobbe inferior

(15°C, 1013 mbar) ( MJ/m3)
45,67 70,69 45,67 70,69

Viteză ventilator la minim (%) 233 05 05 01 01

Viteză ventilator max încălzire (%) 234 85 85 80 80

Viteză ventilator max sanitar (%) 232 98 98 89 89

Diafrag mă valvă gaz (ø) NO 3,80 NO 5,20

max sanitar 2,65 1,94 3,65 2,68

max încălzire 2,33 1,71 3,28 2,41

Consum max/min 

(15°C, 1013 mbar)

(nat - m3/h) (GPL - kg/h)
min 0,58 0,43 0,74 0,54
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Acces la Meniurile de

setare - reglare - diagnosticare
Cazanul permite să se verifice integral sistemul de încălzire şi
producere a apei calde de uz menajer.
Navigarea în interiorul meniului permite individualizarea sis-
temului cazan + periferice conexe, optimizând funcţionarea
pentru maximum de confort cu economie. În plus, furnizează
importante informaţii privind buna funcţionare a cazanului.
Meniurile disponibile sunt următoarele:

0 Data-Ora-Limba –v. manualul utilizatorului

0 0 Selectare Limbă afişaj

0 1 Setare Dată şi Oră

0 2 Actualizare automată oră oficială

1 Programare orară – v. manualul utilizatorului

2 Parametri Cazan

2 1 Cod acces (rezervat unui tehnician calificat)

2 2 Setări generale

2 3 Parametri încălzire Partea 1

2 4 Parametri încălzire Partea 2

2 5 Parametri Sanitar

2 9 Resetare Meniu 2

3 Solar & Boiler

3 0 Setări generale

3 1 Cod acces (rezervat unui tehnician calificat)

3 2 Setări speciale

4 Parametri Zona 1

4 0 Setare Temperaturi zona 1

4 1 Cod acces (rezervat unui tehnician calificat)

4 2 Setare zona 1

4 3 Diagnosticare

4 4 Gestionare dispozitive zona 1

5 Parametri Zona 2

5 0 Setare temperaturi zona 2

5 1 Cod acces (rezervat unui tehnician calificat)

5 2 Setare zona 2

5 3 Diagnosticare

5 4 Gestionare dispozitive zona 2

5 5 Multizone

7 Test & Utilităţi

8 Parametri asistenţă

8 1 Cod acces (rezervat unui tehnician calificat)

8 2 Cazan

8 3 Temperaturi cazan

8 4 Solar şi boiler (dacă sunt prezente)

8 5 Service – Asistenţă Tehnică

8 6 Statistici

8 7 INACTIV

8 8 Listă erori

8 9 Data Centru Asistenţă
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Accesul şi modificarea diferiţilor parametri se face prin
intermediul tastei MENIU şi al codificatorului 3.

Pe ecran este afişat codul şi descrierea meniurilor şi a diferiţilor
parametri. Numărul meniurilor şi al parametrilor corespunzători
este indicat de cifrele A de pe ecran. Fiecărui cod îi corespunde
un text descriptiv B – v. figura.

Cifra A

Cifra B

Chauffage

Tasta
Menu/Ok

Codificator

(Codificator: Permite creşterea sau diminuarea valorilor

prestabilite)

Pentru a accesa Meniurile, deschideţi fereastra respectivă şi
procedaţi după cum urmează:
Legendă reprezentare cifre pe ecran:

0, număr fix

, număr clipitor
ABCDEFGHIL1 23456

1. apăsaţi tasta MENU/OK, pe ecran pâlpâie prima cifră

2. rotiţi codificatorul pentru a selecta un meniu, textul de pe ecran va indica titlul meniului preselectat “ex.: - Parametri cazan”

3. apăsaţi tasta MENU/OK, pe ecran pâlpâie a doua cifră şi este solicitat codul de acces.“ex.: - Cod de acces”

Atenţie! Meniurile rezervate tehnicianului calificat sunt accesibile numai după ce a fost stabilit codul de acces.

4. apăsaţi tasta MENU/OK, pe ecran este afişat

5. rotiţi codificatorul în sens orar pentru a selecta codul – Cod corect

6. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a selecta submeniul, pâlpâie a doua cifră “ex.: ”

7. rotiţi codificatorul pentru a selecta un submeniu, textul de pe ecran va indica titlul submeniului preselectat “ex.: – Încălzire -
Parte 1”

8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii submeniului, pâlpâie a treia cifră “ex.: ”

9. rotiţi codificatorul pentru a selecta un parametru, textul de pe ecran va indica titlul parametrului preselectat “ex.: - Nivel Max
Putere Încălzire Reglabilă”

10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrul, ecranul afişează valoarea “ex.: ”
Nota: Valoarea parametrului este afişată timp de 20 de secunde, după care începe să pâlpâie alternativ la indicarea parametrului “ex.:

70 >2 ”

11. rotiţi codificatorul pentru a selecta noua valoare “ex.: ”
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a salva în memorie modificarea sau tasta ESC pentru a ieşi din meniu fără salvare în memorie.

Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi tasta ESC până se revine la afişajul normal. Pentru meniurile care nu necesită codul de acces, trecerea de
la meniu la submeniu se face direct.
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2 SETARE PARAMETRI CAZAN / CENTRALĂ TERMICĂ

2 1 Introducere Cod de acces 222 Rotiţi codificatorul în sens orar pentru

a selecta 234 şi apăsaţi tasta

Meniu/Ok

2 2 SETĂRI GENERALE CAZAN / CENTRALĂ TERMICĂ

2 2 0 Aprindere lentă de la 0 la 99 60 ACCES REZERVAT SAT (sv. Asist. tehnică)

2 2 1 Temperatură ambientală minimă pentru

activare antiîngheţ

de la 2 la 10(°C) 5 Activat numai cu perifericele modulante

(opţional)

2 2 2 INEXISTENT

2 2 3 Selectare Termostat pentru încălzire prin

pardoseală sau Termostat Ambiental 2
0 = Termostat de

siguranţă pardoseală

1 = Termostat Ambiental 2

0

2 2 4 Acces conexiune ceas mecanic 0 = Absent

1 =Prezent

0 de modificat în prezenţa unui ceas

mecanic (opţional)

2 2 5 INEXISTENT

2 2 6 INEXISTENT

2 2 7 INEXISTENT

2 2 8 Versiune Cazan / Centrală Termică –
NEMODIFICABILĂ

de la 0 la 5 5 REZERVAT SAT Numai în caz

de înlocuire a plăcii electronice

2 3 PARAMETRI ÎNCĂLZIRE - PARTEA 1

2 3 0 INEXISTENT

2 3 1 Putere Max

Încălzire reglabilă

de la 0 la 99 60 v.graficul reglare putere § punere

în funcţiune

2 3 2 Procentaj RPM Max

Sanitar - NEMODIFICABIL

de la 0 la 99

2 3 3 Procentaj RPM min - NEMODIFICABIL de la 0 la 99

2 3 4 Procentaj RPM Max Încălzire –

NEMODIFICABIL

de la 0 la 99

REZERVAT SAT

Numai în caz de înlocuire a plăcii

electronice

v. tabel reglare gaz

2 3 5 Selectare Tip întârziere a aprinderii la

încălzire

0 = Manual

1 = automat

1

2 3 6 Reglare timp întârziere a aprinderii la

încălzire

de la 0 la 7 (minute) 3

v. paragraful Reglarea Gaz

2 3 7 Postcirculaţie pe sistemul de încălzire de la 0 a 15 (minute) sau CO
(încontinuu)

3

2 3 8 Tip de funcţionare a circulatorului 0 = Viteză redusă

1 = Viteză mare

2 = Modulantă

2

Setare ΔT Modulare Circulator de la 10 la 30 (°C) 20 De setat cu funcţionarea

circulatorului în modul modulant

2 3 9

Acest parametru permite setarea/reglarea diferenţei de temperatură dintre tur şi retur, care determină comutarea circulatorului de la

viteză redusă la viteză mare.

Ex: param. 239 = 20 dacă Tman - Trit > de 20 °C, circulatorul este activat la viteză maximă.
Dacă Tman - Trit < de 20 - 2°C, circulatorul este activat la viteză minimă.
Timpul minim de aşteptare între schimbările de viteză este de 5 minute.
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2 4 PARAMETRI ÎNCĂLZIRE - PARTEA 2

2 4 0 INEXISTENT

2 4 1 Setare presiune circuit încălzire pentru

semnalizare cerere de umplere

de la 4 a 8

(0,x bari)

6

2 4 2 INEXISTENT

2 4 3 Postventilaţie după cerere

încălzire

0 = OFF

1 = ON

0

Timp creştere temperatură

încălzire

de la 0 la

60 minute

16 Activ numai cu T. A. on/off

şi Termoreglare activată

(parametrii 421 sau 521 pe 01 =

Dispozitive ON/OFF)

2 4 4

Aceşti parametri permit să se seteze timpul de aşteptare înainte de creşterea automată a temperaturii pe tur cu paşi de 4°C (max 12°C).

În cazul în care rămâne la valoarea 00, această funcţie nu este activă.

2 4 5 INEXISTENT

2 4 6 INEXISTENT

2 4 7 Indicaţie dispozitiv pentru evidenţiere

presiune circuit încălzire
0 = numai sonde temperatură

1 = Presostat de minimă
2 = Senzor de presiune

2 REZERVAT SAT Numai în caz de

înlocuire a plăcii electronice

2 4 8 INEXISTENT

2 5 PARAMETRI APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Funcţia CONFORT 0 = dezactivată
1 = temporizată
2 = mereu activă
3 = temporizată

2 Temporizată : Programare orară săptămâ-

nală a boilerului/încălzitorului.

Funcţionarea imediată în modul sanitar

rămâne activă.

2 5 0

Cazanul/Centrala termică asigură confortul maxim în producerea apei calde de uz menajer prin intermediul boilerului.
0 = dezactivată / boilerul/încălzitorul nu este menţinut la temperatura corespunzătoare.

1 = temporizată / CONFORT cu programare orară: boilerul/încălzitorul este menţinut la temperatură conform programării orare (de

văzut Meniul 1) şi temperaturilor stabilite (v. Meniul 3).

2 = mereu activă / CONFORT : boilerul/încălzitorul continuă să fie menţinut în temperatură

3 = temporizată / ECO cu programare orară : boilerul /încălzitorul este menţinut la temperatură conform programării orare (v. meniul

1) şi temperaturilor stabilite (v. meniul 3, adoptând strategii care permit reducerea consumului de gaz (v. manualul utilizatorului).

Nota : În cazul racordării kitului clip-in solar, poate fi reglată programarea orară a confortului sanitar pe 2 niveluri :
Temperatura zi – reglare din butonul sanitar sau parametrul 300

Temperatură redusă – reglare din parametrul 302

2 5 1 Întârziere aprindere în timpul unui

ciclu CONFORT

de la 0 la120 minute 0

2 5 2 Întârziere tur apă caldă menajeră de la 5 la 200

(de la 0,5 la 20 secunde)

5 Antişoc (Antilovitură de berbec)

2 5 3 Stingere arzător în regim de apă caldă menajeră 0 = Anticalcar (oprire la > 67°C)

1 = Valoare de referinţă +4°C

1

0 = OFF

1 = ON

02 5 4 Postcirculaţie şi postventilaţie după

prelevare/extragere apă caldă

menajeră
OFF = 3 minute de postcirculaţie şi postventilaţie după o prelevare de apă caldă
menajeră, dacă temperaturile înregistrate de cazan/centrală o cer.

ON = mereu active cele 3 minute de postcirculaţie şi postventilaţie după orice
prelevare/extragere de apă caldă menajeră.

2 5 5 Întârziere tur la încălzire după prelevare

/ extragere apă caldă menajeră

de la 0 la 30

(minute)

0

2 5 6 Celectic 0 = OFF

1 = ON

0

2 9 RESETARE MENIU 2

2 9 0 Restabilire automată a setărilor din fabrică din

meniul 2

“Resetare?OK=Da, Esc=Nu” Pentru a reseta toţi parametrii la setările

iniţiale din fabrică, apăsaţi tasta Menu/Ok.
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3 CENTRALE TERMICE/CAZANE CU BOILER (INTERN SAU XTERN) ŞI RACORDARE LA INSTALAŢII SOLARE
3 1 Introducere Cod de acces 222 Rotiţi codificatorul în sens orar pentru a selecta 234

şi apăsaţi tasta Meniu

3 2 SETĂRI /REGLĂRI SPECIALE

3 2 0 Funcţie antibacteriană (antilegionella) ON sau OFF OFF Funcţia previne formarea bacteriilor legionella care,

uneori, se dezvoltă în conductele şi boilerele /

încălzitoarele cu o temperatură cuprinsă între 20 şi

40°C. Dacă este activată, în cazul în care temperatura

boilerului / încălzitorului rămâne mai mult de 100 de

ore sub 59 °C, centrala termică / cazanul trece la

încălzirea apei din boiler până la 65°C timp de 30 de

minute.

3 2 1 INACTIV

3 2 2 INACTIV

3 2 3 ∆T colector pentru pornire pompa De la 0 la 30 °C 8

3 2 4 ∆ T - Temperatură colector pentru oprire

circulator

De la 0 la 30 °C 2

3 2 5 Temp. minimă colector pentru pornire pompă De la 10 la 90 °C 30

2 2 6 Şoc la colector ON sau OFF OFF

3 2 7 Funcţia "Recooling" ON sau OFF OFF

3 2 8 ∆T funcţionare minima De la 0 la 20 °C 10

3 2 9 Temperatura antiîngheţ colector De la -20 la +5 °C -20

activi cu kit solar racordat (opţional)

Simbol pe ecran
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4 PARAMETRI ZONA 1

4 1 Introducere Cod acces 222 rotiţi codificatorul în sens orar pentru a
selecta 234 şi apăsaţi tasta Menu

4 2 SETARE ZONA 1
4 2 0 Setare Interval Valori Temperatură instalaţie de încălzire 0 = de la 20 la 45 °C (temp. joase)

1 = de la 35 la 82 °C (temp.înalte)
1 Selectare în funcţie de instalaţie

4 2 1 Selectare Tip Termoreglare în funcţie de perifericele
conectate

0 = Temperatură fixă pe tur
1 = Dispozitive ON/OFF
2 = Numai Sondă Ambient
3 = Numai Sondă Externă
4 = Sondă Ambient + S. Externă

1 Pentru a activa Termoreglarea, apăsaţi tasta
SRA. Pe ecran se luminează simbolul

Selectare curbă Termoreglare de la 0_2 la 3_5 1_54 2 2

În cazul utilizării sondei externe, centrala termică va
calcula temperatura de tur cea mai adecvată, ţinând cont
de temperatura din exterior şi de tipul instalaţiei.
Tipul de curbă trebuie ales în funcţie de temperatura de
proiectare a instalaţiei şi de volumul dispersiilor prezente
în structură.
Pentru instalaţiile cu temperatură înaltă se poate alege
una dintre curbele reprezentate alăturat.

Deplasare/Decalaj paralel al curbei de termoreglare. de la - 20 la + 20 04 2 3

Pentru a adapta curba termică la exigenţele instalaţiei este posibil să se deplaseze/decaleze paralel curba astfel încât să se modifice temperatura
de tur calculată şi, prin urmare, temperatura ambiantă.
Accesând parametrul şi învârtind codificatorul se poate deplasa paralel curba. Valoarea de deplasare/decalaj poate fi citită pe ecran de la - 20 la +
20. Fiecare nivel este echivalent cu o creştere de 1°C a temperaturii de tur faţă de valoarea de referinţă.
După activarea termoreglării, deplasarea curbei este posibilă şi prin rotirea codificatorului.

de la 0 la + 20 204 2 4 Compensare

Dacă setarea este 0, temperatura înregistrată de senzorul ambient nu influenţează
calculul valorii de referinţă. Dacă este 20, temperatura ambiantală evidenţiată
influenţează la maximum calcularea valorii de referinţă.

de la 35 la 82 °C 82 param. 420 = 1 instalaţie temp. înalte
mperature

4 2 5 Setare temperatură maximă încălzire Zona 1

de la 20 la 45 °C 45 param. 420 = 0 instalaţii temp. joase

de la 35 la 82 °C 35 param. 420 = 1 instalaţie temp. înalte4 2 6 Setare temperatură minimă încălzire Zona 1

de la 20 la 45 °C 20 param. 420 = 0 instalaţii temp. joase

4 3 DIAGNOSTICARE Exclusiv vizualizare

4 3 0 Temperatură încăpere zona 1

4 3 1 Temperatură încălzire setată zona 1

Activ numai cu dispozitivul modulant racor-
dat (opţional)

4 3 2 Statut cerere căldură zona 1 ON sau OFF

4 3 3 Statut circulator zona 1 Activ numai cu MCD

4 4 GESTIONARE DISPOZITIVE ZONĂ

4 4 0 Control Circulator Zona 1 ON sau OFF Activ numai cu MCD



Reglare

29

m
e
n

iu

s
u

b
m

e
n

iu

p
a
ra

m
e
tr

u

descriere interval valori s
e
ta

re
d

in
fa

b
ri

c
ă

5 PARAMETRI ZONA 2
5 1 Introducere Cod acces 222 rotiţi codificatorul în sens orar pentru a

selecta 234 şi apăsaţi tasta Menu

5 2 SETARE TEMPERATURI ZONA 2

5 2 0 Setare Interval valori Temperaturi
instalaţie de încălzire

0 = de la 20 la45 °C (temp. joase)
1 = de la 35 la 85 °C (alte temp.)

1 Selectare în funcţie de tipul de instalaţie

5 2 1 Selectare Tip Termoreglare în funcţie
de perifericele conectate

0 = Temperatură fixă de tur

1 = Dispozitive ON/OFF

2 = Numai Sondă Ambient

3 = Numai Sondă Externă

4 = Sondă Ambient + S. Externă

0 Pentru a activa Termoreglarea, apăsaţi
tasta SRA. Pe ecran se luminează
simbolul

Selectare curbă Termoreglare De la 0_2 la 3_5 1_55 2 2

În cazul utilizării sondei externe, centrala calculează temperatura de tur cea mai adcvată, ţinând cont de
temperatura din exterior şi de tipul de instalaţie.
Tipul de curbă trebuie ales în funcţie de temperatura de proiectare a instalaţiei şi de volumul dispersiilor
prezente în structură.
Pentru instalaţii cu emperatură înaltă se poate alege una din curbele eprezentate alăturat.

V. desen pag. precedentă

Deplasare/Decalaj paralel al curbei
de termoreglare

de la - 20 la + 20 05 2 3

Pentru a adapta curba termică la exigenţele instalaţiei este posibil să se deplaseze/decaleze paralel curba, astfel încât să se modifice temperatura
de tur calculată şi, prin urmare, temperatura ambientală.
Accesând parametrul şi rotind codificatorul se poate deplasa paralel curba. Valoarea de deplasare/decalaj poate fi citită pe ecran de la - 20 la + 20.
Fiecare nivel este echivalent cu o creştere de 1°C a temperaturii de tur faţă de valoarea de referinţă.
Cu termoreglarea activată, deplasarea curbei este posibilă şi prin rotirea codificatorului.

de la 0 la + 20 205 2 4 Compensare

Cu setare 0, temperatura înregistrată de senzorul ambient/intern nu influenţează calculul valorii de referin-
ţă. Cu setare 20, temp. ambientală evidenţiată are influenţă maximă asupra calculării valorii de referinţă.

de la 35 la + 82 °C 82 dacă e parametrizat 520 = 1
5 2 5

Setare temperatură maximă
încălzire Zona 2 de la 20 la + 45 °C 45 dacă e parametrizat 520 = 0

de la 35 la + 82 °C 35 dacă e parametrizat 520 = 1
5 2 6

Setare temperatură minimă
încălzire Zona 2 de la 20 la + 45 °C 20 dacă e parametrizat 520 = 0

5 3 DIAGNOSTICARE

5 3 0 Temperatură ambient zona 2 Statut cerere încălzire zona 1

5 3 1 Temperatură tur încălzire

5 3 2 Temperatură retur încălzire

Activ numai cu MCD

5 3 3 Temperatură încălzire setată zona 2 Statut cerere încălzire zona 1

5 3 4 Statut cerere încălzire zona 2 ON sau OFF

5 3 5 Statut circulator zona 2 Activ numai cu MCD

5 4 GESTIONARE DISPOZITIVE DI ZONĂ

5 4 0 Operare mod test

5 4 1 Control vană de zonă

5 4 2 Control circulator zona 2

Activ numai cu MCD

5 5 MULTIZONĂ

5 5 0 Temperatură colector încălzire

5 5 1 Corectare temperatură tur de la 0 la + 40 °C 5

Activ numai cu MCD
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7 TEST & UTILITĂŢI
7 0 0 Funcţie Test – Curăţare coş

Rotiţi codificatorul pentru selectare mod
de funcţionare

t -- = funcţionare la putere încălz.maximă
t --= funcţ.la putere max apă caldă menajeră
t = funcţionare la putere minimă

t -- Activabilă şi prin apăsare timp de 10 secunde a
tastei Reset. Funcţia se dezactivează după 10
minute sau apăsând tasta Reset.

7 0 1 Ciclul Purjare aer Se apasă tasta Menu

8 PARAMETRI PENTRU ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 1 Introducere Cod acces 222 Rotiţi codificatorul în sens orar pentru a selecta 234,

apăsând apoi tasta Menu

8 2 CENTRALA TERMICĂ

8 2 0 INEXISTENT

8 2 1 Statut ventilator OFF sau ON

8 2 2 Viteză ventilator (x1 00) rot/min

8 2 3 Viteză circulator OFF – Viteză redusă – Viteză mare

8 2 4 Poziţie vană deviatoare Apă caldă menajeră - Încălzire

8 2 5 INEXISTENT

8 2 6 INEXISTENT

8 3 TEMPERATURI CENTRALĂ TERMICĂ
8 3 0 Temperatură setată încălzire (°C)

8 3 1 Temperatură tur încălzire (°C)

8 3 2 Temperatură retur încălzire (°C)

8 3 3 Temperatură apă caldă menajeră (°C)

8 4 SOLAR ŞI ÎNCĂLZITOR APĂ

8 4 0 Temperatură măsurată acumulare

8 4 1 Temperatură colector solar

8 4 2 Temperatură intrare apă caldă menajeră

8 4 3 Temperatură joasă sondă încălzitor apă solar

8 4 4 Temperatură setată pentru încălzitor/cazan cu stratificare

8 4 5 Timp total de funcţionare a circulatorului pentru solar

8 4 6 Timp total evidenţiat de supraîncălzire colector solar

Active numai cu Kit solar conectat

8 5 SERVICE - ASISTENŢĂ TEHNICĂ

8 5 0
Setare termen până la următoarea
intervenţie de întreţinere

de la 0 la 60 (luni) 24

8 5 1 Obţinere notificare de întreţinere OFF sau ON OFF

Cu parametrii setaţi, centrala va semnala utilizatoru-
lui termenul următoarei intervenţii de întreţinere

8 5 2 Anulare notificare de întreţinere Resetare? OK= Anulare Esc = Nu
După efectuarea întreţinerii, parametrul permite anu-
larea notificării.

8 5 3 NEACTIVAT

8 5 4 Versiune Hardware placă electronică

8 5 5 Versiune Hardware placă electronică

8 5 6 Versiune Software plăcuţă pentru periferice BUS
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8 6 STATISTICI

8 6 0 Număr ore funcţionare arzător în regim încălzire (XXh)
8 6 1 Număr ore funcţionare arzător în regim apă caldă menajeră (XXh)
8 6 2 Număr întreruperi flacără
8 6 3 Număr cicluri de aprindere

8 6 4 INACTIV

8 6 5 Durata medie a solicitărilor de încălzire

8 7 INACTIV

87
087
18 8 LISTĂ ERORI

8 8 0 Ultimele 10 erori de la E00 la E99

Parametrul permite afişarea ultimelor 10 erori semnalate de centrală, indicând ziua, luna şi anul.
Prin accesarea parametrului, erorile înregistrate sunt afişate consecutiv de la numărul E00 până la E99.
Pentru fiecare eroare se afişează consecutiv:
E00 – număr eroare
108 – cod eroare
A1 5 - A = ziua în care a fost înregistrată eroarea E00
B09 - B = luna în care a fost înregistrată eroarea E00
C06 - C = anul în care a fost înregistrată eroarea E00

8 8 1 Resetare listă erori Resetare
OK = Da
ESC = Nu

8 9 DATE - CENTRU ASISTENŢĂ

8 9 0 Introducere Nume/Indicativ şi număr de telefon al Centrului de Asistenţă

Pe ecran apare “Nume Centru Asistenţă”, apăsaţi tasta Menu/Ok şi inţiaţi introducerea literelor, rotind codificatorul. La fiecare literă introdu-
să, apăsaţi tasta MOD pentru confirmare şi continuaţi cu introducerea literei următoare.
Apăsaţi tasta Menu/Ok.
Rotiţi codificatorul, pe ecran apare “Telefon Centru Asistenţă”
Apăsaţi tasta Menu/Ok şi iniţiaţi introducerea numerelor, rotind codificatorul. La fiecare număr introdus, apăsaţi tasta MOD pentru confirma-
re şi continuaţi introducerea numărului următor.
La final, apăsaţi tasta Menu/Ok.
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Tasta Info
Apăsând tasta INFO accesaţi Meniul.
Apăsând în continuare tasta, veţi derula datele din tabelul prezentat
mai jos.
Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi tasta ESC.

Funcţie SRA (Sistem de Reglare Automată)
Funcţie care permite centralei să adapteze automat propriul regim de
funcţionare (temperatura elemenţilor de încălzire) la condiţiile externe
pentru atingerea şi menţinerea condiţiilor de temperatură ambiantă
solicitate.
În funcţie de perifericele conectate şi de numărul zonelor controlate,
centrala reglează automat temperatura pe circuitul de tur. Se trece apoi
la setarea diferiţilor parametri doriţi (v. meniul reglări/setări).
Pentru a activa funcţia, apăsaţi tasta SRA.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de termoreglare
CHAFFOTEAUX.

Exemplul 1:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ ÎNALTĂ)
CU TERMOSTAT DE AMBIENT ON/OFF:
În acest caz trebuie setaţi următorii parametri:
4 2 1 - Activare Termoreglare prin intermediul senzorilor

- selectaţi 1 = Termoreglare de bază
2 4 4 - Boost Time (= timp de creştere; opţional)
poate fi setat timpul de aşteptare pentru creşterea, în etape, cu câte
4°C, a temperaturii în circuitul de tur. Valoarea variază în funcţie de
tipul aparatului şi de instalaţie.
Dacă Boost Time este = 00, această funcţie nu este activă.

Lista informaţiilor vizualizate

Ora din zi

Presiune circuit încălzire (bari)

Temperatura externă (°C)
(numai cu sondă externă conectată - opţional)

Temperatura internă (°C)
(numai cu senzor ambient modulant conectat - opţional)

Debit apă caldă menajeră (l/m)

Temperatură setată încălzire (°C)

Temperatură setată apă caldă menajeră (°C)

Lunile rămase până la următoarea întreţinere

Telefon şi denumire Centru Aasistenţă Tehnică
(este afişat dacă e setat la parametrul 890 )

Temperatură confort ACM (°C) – dacă e activată

Funcţia SRA “Activată” o “Dezactivată”; pe ecran se aprinde
simbolul

Temperatură măsurată acumulare (numai pentru centrale cu
boiler)

Exemplul 2:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ ÎNALTĂ)
CU TERMOSTAT AMBIENT ON/OFF + SONDĂ EXTERNĂ:
În acest caz trebuie setaţi următorii parametri:

4 2 1 – Activare Termoreglare prin intermediul senzorilor

- se selectează 3 = numai sonda externă

4 2 2 – Selectarea curbei de termoreglare

- se selectează curba dorită în funcţie de tipul aparatului,
instalaţiei, izolaţiei termice a clădirii etc.

4 2 3 – Deplasarea paralelă a curbei, dacă e necesar, permite creşte-

rea sau diminuarea temperaturii de referinţă (care poate fi mo-

dificată şi de către utilizator, prin intermediul butonului de regla-

re a temperaturii de încălzire care, cu funcţia auto activată,

îndeplineşte funcţia de deplasare paralelă a curbei).

Exemplul 3:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ ÎNALTĂ)

CU CONTROL TELECOMANDAT CLIMA MANAGER + SONDĂ

EXTERNĂ:

În acest caz Trebuie setaţi următorii parametri:
4 2 1 - Activare Termoreglare prin intermediul senzorilor

- se selectează 4 = sondă externă + sondă ambient

4 2 2 - Selectarea curbei de termoreglare (v. pag.29)

- se selectează curba dorită în funcţie de tipul aparatului,

instalaţiei, izolaţiei termice a clădirii etc

4 2 3 - Deplasarea paralelă a curbei, dacă e necesar, permite creşterea

sau diminuarea temperaturii de referinţă (care poate fi

modificată şi de către utilizator, prin intermediul codificatorului

care, cu funcţia auto activată, îndeplineşte funcţia de deplasare

paralelă a curbei).

4 2 4 - Influenţa senzorului de ambient
- permite reglarea influenţei senzorului ambient asupra

calculării temperaturii de referinţă pe circuitul de tur (20 =

maximă, 0 = minimă)

Chauffage

Chauffage
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Sisteme de protecţie centrală

Situaţii de oprire a aparatului
Centrala este protejată în cazul funcţionării necorespunzătoare prin
intermediul unor controale interne efectuate de placa electronică, în
măsură să opereze o blocare de siguranţă, dacă este necesar. În caz
de blocare, pe ecranul panoului de comandă este afişat un cod şi
respectiva descriere raportată la tipul de oprire şi la cauza care a
generat-o.
Pot fi înregistrate două tipuri de oprire.

Oprire de siguranţă
Eroarea de acest tip este denumită “volatilă”, ceea ce înseamnă că
este eliminată imediat după îndepărtarea cauzei care a provocat-o. Pe

ecran va pâlpâi mesajul Err urmat de codul erorii (ex. şi

apare simbolul ).

Imediat după înlăturarea cauzei opririi, centrala porneşte din nou,
reluându-şi funcţionarea normală.
Dacă centrala va mai semnala oprirea de siguranţă, ea trebuie
întreruptă. Comutaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF,
închideţi robinetul de gaz şi contactaţi un tehnician/instalator calificat.

Nota : În caz de eroare 1 08 – Oprire ca urmare a presiunii insuficiente
a apei, restabiliţi presiunea normală a centralei.

Blocarea funcţionării
Eroarea de acest tip este denumită “nevolatilă”, ceea ce înseamnă că
nu este eliminată automat.

Pe ecran va pâlpâi mesajul Err şi codul erorii (ex. ). De

asemenea, este afişat mesajul RESET şi simbolul .
În acest caz, centrala nu reporneşte automat, putând fi însă deblocată
numai prin apăsarea tastei RESET.
După câteva încercări de deblocare, dacă problema persistă, trebuie să
solocitaţi intervenţia unui tehnician calificat.

Important
Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
reporniri în 15 minute (prin apăsarea tastei RESET).

Prima cifră a codului de eroare (ex: 1 01) indică grupul funcţional al
centralei în care a fost înregistrată eroarea :
1 - Circuitul Primar
2 - Circuitul Sanitar
3 - Partea Electronică internă
4 - Partea Electronică externă
5 – Aprindere şi Detectare
6 – Intrare aer-ieşire gaze arse
7 – Încălzire Multizonală

Funcţia Antiîngheţ

Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C,
circulatorul rămâne în funcţiune timp de 2 minute, timpîn care valva cu
trei căi comută în modurile sanitar şi încălzire la intervale de un minut.
După primele două minute de circulaţie, pot fi înregistrate următoarele
situaţii:

A) dacă temperatura pe tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
întreruptă;

B) dacă temperatura pe tur este cuprinsă între 4°C şi 8°C, se mai
efectuează o circulaţie timp de alte două minute (1 min. pe încălzi-
re, 1 min. pe sanitar); în cazul în care se efectuează mai mult de
10 cicluri, centrala trece în cazul C.

C) dacă temperatura de tur este sub 4°C, se aprinde arzătorul la
putere minimă până când temperatura ajunge la 33°C.
În prezenţa boilerului, dacă temperatura apei menajere este sub
8°C, valva cu trei căi comută în modul sanitar şi se aprinde
arzătorul până când temperatura apei menajere atinge 12°C, după
care urmează două minute de postcirculaţie.

Protecţia antiîngheţ este activă numai cu centrala în perfectă stare de
funcţionare, mai precis:

- presiunea instalaţiei este suficientă;
- centrala este alimentată electric;
- este furnizat gaz;
- nu e în curs nicio oprire de siguranţă sau blocare de funcţionare.

Tabel Erori pentru blocare de funcţionare

Circuitul Primar
Afişaj Descriere
1 01 Supratemperatură
1 02 Senzor de presiune în scurtcircuit sau neconectat
1 03
1 04
1 05
1 06
1 07

Circulaţie insuficientă

1 08 Lipsă apă (umplere necesară)
1 09 Presiunea instalaţiei > 3 bar
1 10 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă tur încălzire
1 11 Lipsă apă (umplere necesară)
1 12 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă retur încălzire
1 14 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă externă
1 16 Termostat pardoseală deschis
1 18 Problemă la sondele din circuitul primar
1 P1
1 P2
1 P3

Semnalare circulaţie insuficientă

1 P4 Lipsă apă (umplere necesară)
Circuitul Sanitar

2 01 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă circuit sanitar
2 02 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă acumulare inferioară
2 03 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă boiler
2 04 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă colector solar
2 07 Supratemperatură colector solar
2 08 Intervenţie antiîngheţ collector solar
2 09 Supratemperatură boiler

Partea Electronică Internă
3 01 Eroare EEPROM
3 02 Eroare de comunicare
3 03 Eroare placă principală
3 05 Eroare placă principală
3 06 Eroare placă principală
3 07 Eroare placă principală
3 P9 Întreţinere programată – de contactat serviciul de asistenţă tehnică

Partea Electronică Externă
4 01 Problemă la circuitul electronic
4 02 Problemă la circuitul electronic
4 03 Problemă la circuitul electronic
4 04 Problemă la circuitul electronic
4 05 Problemă la circuitul electronic
4 06 Problemă la circuitul electronic

4 07
Circuit deschis sau scurtcircuit sondă ambienă (numai cu dispozitive
modulante conectate)

Aprindere şi detectare
5 01 Absenţă flacără
5 02 Detectare flacără cu valva gaz închisă
5 04 Întrerupere flacără
5 P1 Prima încercare de aprindere eşuată
5 P2 A doua încercare de aprindere eşuată
5 P3 Întrerupere flacără

Intrare Aer / Ieşire Gaze Arse
6 04 Viteză insuficientă ventilator
6 10 Sondă schimbător deschisă
6 12 Viteză insuficientă ventilator

Încălzire Multizonală (Module Control Zone - opţional)
7 01 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă tur încălzire ZONA 2
7 02 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă retur încălzire ZONA 2
7 03 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă tur încălzire ZONA 3
7 04 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă retur încălzire ZONA 3
7 05 Circuit deschis sau scurtcircuit sondă separator hidraulic
7 06 Supratemperatură ZONA 2

7 07 Supratemperatură ZONA 3
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Întreţinere

Întreţinerea are un rol esenţial pentru siguranţa, buna funcţionare şi
durata de viaţă utilă a centralei termice. Ea trebuie efectuată conform
prevederilor normelor în vigoare. Se recomandă să se efectueze
periodic analiza combustiei pentru a controla randamentul şi emisiile
poluante ale centralei, în funcţie de normele în vigoare.

Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere:

- se întrerupe alimentarea electrică, poziţionând pe OFF întrerupătorul
bipolar din exteriorul centralei ;

- se închid robinetele de gaz şi de apă ale instalaţiilor termice şi
sanitare.

Indicaţii Generale
Se recomandă ca, minimum o dată pe an, să se efectueze următoarele
controale:
1. Controlul etanşeităţii pe partea de apă cu eventuala înlocuire a gar-

niturilor şi refacerea etanşeităţii.
2. Controlul vizual al stării globale a aparatului.
3. Controlul vizual al combustiei şi eventuala demontare şi curăţare a

arzătorului
4. În urma verificării de la punctul “3”, eventuala demontare şi curăţa-

re a camerei de combustie.
5. În urma verificării de la punctul “4”, eventuala demontare şi curăţa-

re a arzătorului şi a injectorului.
6. Curăţarea schimbătorului de căldură primar.
7. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:

- siguranţă temperatura limită.
8 . Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de gaz:

- siguranţă absenţă gaz sau flacără (ionizare).
10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea debitului

şi temperaturii).
11. Controlul general al funcţionării aparatului.

Curăţarea schimbătorului primar
CURĂŢAREA LATURII GAZE ARSE
Se accesează interiorul schimbătorului primar, demontând arzătorul.
Spălarea poate fi efectuată cu apă şi detergent, cu ajutorul unei pensu-
le nemetalice, după care se limpezeşte cu apă.

Curăţare sifon
Se accesează sifonul, prin deşurubare în sens orar a paharului de
colectare a condensului, situat în partea inferioară dreapta. Spălarea se
poate efectua cu apă şi detergent.
Se montează la loc paharul de colectare a condensului.

NB. În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă
de timp, sifonul trebuie umplut înainte de o nouă aprindere.

Neumplerea cu apă a sifonului este riscantă, deoarece există
posibilitatea scurgerii de gaze arse în mediu.

Proba de funcţionare

După efectuarea operaţiunilor de întreţinere, se reumple circuitul de
încălzire la presiunea de circa 1,0 bari şi se aeriseşte instalaţia. Se
umple şi instalaţia de apă menajeră.

- se pune aparatul în funcţiune,
- dacă e necesar, se aeriseşte din nou instalaţia de încălzire,
- se verifică setările şi buna funcţionare a tuturor dispozitivelor de co-

mandă, reglare şi control,
- se verifică etanşeitatea şi funcţionarea corectă a instalaţiei de evacu-

are a gazelor arse/prelevare aer comburant (necesar arderii).

Operaţiuni de golire a instalaţiei
Golirea instalaţiei de încălzire trebuie să se efectueze în felul următor:
- se întrerupe alimentarea centralei, se poziţionează pe OFF întrerupă-

torul bipolar extern şi se închide robinetul de gaz;
- se desface valva automată de evacuare a aerului;
- se deschide robinetul de golire a instalaţiei, strângând apa care se

scurge într-un vas;
- se goleşte din punctee cele mai de jos ale instalaţiei (acolo unde sunt

prevăzute).

Dacă se prevede ca instalaţia să fie ţinută oprită în zonele în care
temperatura ambientală poate coborî sub 0°C în perioada de iarnă, se
recomandă să se adauge lichid antigel în apa instalaţiei de încălzire
pentru a evita golirile repetate; în cazul utilizării unui astfel de lichid, se
va verifica atent compatibilitatea acestuia cu oţelul inox din care este
alcătuit corpul centralei.

Se recomandă utilizarea produselor antigel care conţin GLICOL de tip
PROPILENIC anticoroziune (de exemplu, CILLICHEMIE CILLIT CC 45,
care nu este toxic, având în acelaşi timp funcţie de antigel, anticalcar şi
anticoroziune), în dozele prescrise de producător, în funcţie de
temperatura minimă prevăzută.

Se controlează periodic pH-ul amestecului apă-antigel din circuitul
centralei şi se înlocuieşte dacă valoarea măsurată este sub limita
prescrisă de producător.

NU SE AMESTECĂ DIFERITE TIPURI DE ANTIGEL
Fabricantul nu răspunde de defecţiunile cauzate aparatului sau
instalaţiei ca urmare a utilizării de substanţe antigel sau de aditivi
necorespunzători.

Golirea instalaţiei sanitare

Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, instalaţia sanitară trebuie
golită în felul următor:

- se închide robinetul de la reţeaua hidraulică;
- se deschid toate robinetele de apă caldă şi rece;
- se efectuează golirea de la punctele cele mai de jos (acolo unde sunt
prevăzute).

ATENŢIE

Se golesc componentele care ar putea conţine apă caldă, activând
eventualele ventile, înainte ca acestea să fie manipulate. Se efectu-
ează curăţarea de calcar a componentelor (detartrare), respectând
indicaţiile furnizate în fişa de siguranţă a produsului utilizat, aerisând
încăperea, îmbrăcând haine de protecţie, evitând să fie amestecate
produse diferite, protejând aparatul şi obiectele din jurul acestuia.

Se închid la loc, ermetic, deschiderile utilizate pentru a efectua citirea
presiunii gazului sau a reglărilor acestuia.

Se verifică dacă duzele sunt compatibile cu gazul de alimentare.

În situaţia în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din
aparat, ori se simte miros puternic de gaz, se întrerupe alimentarea
electrică, se inchide robinetul de gaz, se deschid ferestrele şi este
înştiinţat un tehnician calificat.

Informaţii pentru Utilizator

Utilizatorul trebuie informat în legătură cu modul de funcţionare a
instalaţiei.
In mod special, utilizatorului trebuie să i se livreze manualele respective
cu instrucţiuni, atenţionându-l că acestea trebuie păstrate împreună cu
aparatul.

De asemenea, utilizatorului trebuie să i se aducă la cunoştinţă
următoarele:

- să controleze periodic presiunea apei din instalaţie şi să fie instruit cu
privire la modul de umplere cu apă a instalaţiei şi de aerisire.

- cum să seteze temperatura şi dispozitivele de reglare pentru o ex-
ploatare corectă şi cât mai economică a instalaţiei.

- să execute, conform normelor, întreţinerea periodică a instalaţiei.
- să nu modifice, în niciun caz, setările relative la alimentarea cu aer şi

cu gaz de combustie.
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Caracteristici tehnice

Date tehnice

Model NIAGARA C GREEN 25 35

Certificare CE (pin) 0085BR0347

Categorie II2H3PD
A
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N
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L
E

Tip centrală termică C13 C33 C43 B33 C53 C83 B23p

Capacitate/Debit termic nominal în regim de încălzire max/min (Hi) Qn kW 22/5,5 31/7

Capacitate/Debit termic nominal în regim de încălzire max/min (Hs) Qn kW 24,4/6,1 34,4/7,8

Capacitate/Debit termic nominal în regim de apă caldă menajeră max/min (Hi) Qn kW 25/5,5 34,5/7

Capacitate/Debit termic nominal în regim de apă caldă menajeră max/min (Hs) Qn kW 27,8/6,1 38,3/7,8

Putere termică încălzire max/min (80°C-60°C) Pn kW 21,6/5,2 30,3/6,7

Putere termică max/min (50°C-30°C) Pn kW 23,5/5,8 33,1/7,4

Putere termică max/min apă caldă menajeră Pn kW 25/5 35/6

Randament de ardere (la gaze arse) % 97,9 97,8

Randament la capacitate/debit termic nominal (60/80°C) Hi/Hs % 98/88,2 97,6/87,9

Randament la capacitate/debit termic nominal (30/50°C) (condensare) Hi/Hs % 107/96,4 106,9/96,3

Randament la 30% la 30°C (condensare) Hi/Hs % 108/97,3 107,2/96,5

Randament la 30% la 47°C Hi/Hs % 101/90,9 98,9/89,1

Randament la minim (60/80°C) Hi/Hs % 95/85,5 95/85,5

Stele randament (dir. 92/42/EEC) Stele **** ****

Clasă eficienţă Sedbuk (Seasonal Efficiency of Domestic Boilers in the UK) clasa A/90,3 A/90,1

Pierdere maximă de căldură prin manta (∆T = 30°C) % 0,2 0,1

C
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R
G

E
T
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E

Pierdere la nivelul coşului cu arzătorul în funcţiune % 2,1 2,2

Prevalenţă reziduală evacuare Pa 137 128

Clasă Noxe clasa 5 5

Temperatură gaze arse (G20) (80°C-60°C) °C 63 65

Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) % 9,0 9,0

Conţinut de CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm <100 <100

Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) % 4,5 4,5

Debit maxim gaze arse (G20) (80°C-60°C) Kg/h 41,2 54,7

E
M

IS
II

Exces de aer (80°C-60°C) % 27 27

Presiune de preumplere vas de expansiune bari 1 1

Presiune maximă de încălzire bari 3 3

Capacitate vas de expansiune l 10 10

Conţinut maxim de apă în instalaţie ∆T max (75°C-35°C) l 190/500 190/500

Temperatură de încălzire min/max (interval temperaturi înalte) °C 35/82 35/82
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Z
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E

Temperatură de încălzire min/max (interval temperaturi joase) °C 20/45 20/45

Temperatură apă caldă menajeră min/max °C 40/65 40/65

Capacitate boiler/încălzitor l 40 40

Debit specific în regim de apă caldă menajeră (∆T=30°C) l/min 19,0 23,0

Cantitate instantanee de apă caldă ∆T=25°C l/min 22,8 27,6

Cantitate instantanee de apă caldă ∆T=35°C l/min 16,3 19,7

Stele confort apă caldă menajeră (EN 13203) Stele *** ***

Prelevare minimă apă caldă l/min 0,1 0,1C
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Presiune apă caldă menajeră max/min bari 7/0,3 7/0,3

Tensiune/frecvenţă de alimentare V/Hz 230/50 230/50

Putere electrică absorbită totală W 160 160

Temperatură ambientală minimă de utilizare °C 5 5D
A

T
E

E
L
E

C
T

R
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E

Niveluri de protecţie a instalaţiei electrice IP X5D X5D

Greutate kg 57 60




