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Stimaţi clienţi,
Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea centralei
produsă de noi. Suntem siguri că v-am furnizat un produs viabil din
punct de vedere tehnic. 
Acest manual a fost realizat cu scopul de a vă informa, consilia şi avertiza
în legătură cu instalarea centralei, cu utilizarea, întreţinerea şi verifi-
carea corecte, pentru a vă putea bucura de toate calităţile acesteia.
Păstraţi cu grijă acest manual pentru orice informaţie ulterioară. Ser-
viciul nostru tehnic din zonă este activ şi la dispoziţia dvs. pentru
toate necesităţile.

Prezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehnice de instalare şi de
întreţinere” constituie parte integrantă şi esenţială a produsului. Amândouă trebuie
păstrate cu grijă de către utilizator şi va trebui să însoţească mereu centrala, chiar şi
în cazul cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/sau în cazul mutării ei la o al-
tă locaţie. 

Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările (avertizările) incluse în prezentul ma-
nual şi în manualul de instalare şi de întreţinere deoarece amândouă conţin indicaţii
importante privind siguranţa la instalare, folosire şi întreţinere.
Acest aparat este destinat producerii apei calde menajere. Tre-
buie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de
distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacitatea şi puterea
indicate. Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni
apărute din cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau
pentru nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.
Instalatorul trebuie să fie calificat pentru instalarea aparatelor de
încălzire conform Legii nr. 46 din 05/03/1990 şi la sfârşitul executării
lucrării trebuie să elibereze clientului declaraţia de conformitate.
Instalarea, revizia (întreţinerea) şi orice altă intervenţie trebuie
efectuate conform normelor în vigoare şi conform indicaţiilor
furnizate de constructor.

În cazul defecţiunilor şi /sau unei funcţionări necorespunzătoare,
opriţi aparatul, închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl repara-
ţi singur, adresaţi-vă personalului calificat.
Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb
originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi.
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa
aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este responsabil. 

În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea
conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesorii-
lor lor, opriţi aparatul şi, la terminarea lucrărilor , cereţi personalului
calificat să verifice eficienţa conductelor sau a dispozitivelor.

În cazul unei neutilizări îndelungate a centralei trebuie să:
- întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul în poziţia

„OFF”;
-  închideţi robinetul de gaz, pe cel al instalaţiei termice şi al

instalaţiei de apă menajeră;
-  goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există pericol de

îngheţ.
În cazul dezactivării definitive a centralei adresaţi-vă personalu-
lui calificat pentru a efectua această operaţiune.

Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul în poziţia “OFF”
Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor inflamabile în locul în
care este instalată centrala.

Conform cu DM 174 din 06-04-2004, actualizare a Directivei
Europene 98/83 CE referitoare la calitatea apei.

Marcajul CE
Marcajul CE garanteaza ca aparatul corespunde urmatoarelor
directive:
- 90/396/CEE - referitoare la aparatele pe gaz
- �004/108/CEE - referitoare la compatibilitatea

electromagnetică
- 92/42/CEE - referitoare la randamentul energetic
- 2006/95/CEE - referitoare la siguranţa electrică

Norme de siguranţă

Legenda simbolurilor:

Nerespectarea recomandărilor comportă riscul unor leziuni şi,
uneori, chiar al decesului

Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul
provocării de daune, chiar foarte grave în unele cazuri,
pentru obiecte, plante şi animale

Nu efectuaţi operaţii care implică deschiderea
aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. 
Leziuni personale, în urma arsurilor provocate de
componentele supraîncălzite sau a rănilor cauzate de
componentele tăioase.
Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea aparatului
din locaşul său.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Inundaţii de la conductele desprinse din racorduri.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de
gaz de la ţevile deteriorate.
Nu deterioraţi cablul de alimentare electric.
Electrocutare de la firele neizolate şi aflate sub tensiune.
Nu lăsaţi obiecte pe aparat.
Leziuni personale provocate de căderea obiectelor ca
urmare a vibraţiilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a
căderii din cauza vibraţiilor.
Nu vă urcaţi pe aparat.
Leziuni personale provocate de căderea aparatului. 
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare
a căderii aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele
de fixare.
Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi in-
stabile pentru a efectua curăţarea aparatului.
Leziuni personale provocate de căderea de la înălţime sau
de tăiere în cazul scărilor duble.
Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a  aparatului  fără să
opriţi mai întâi  centrala şi să comutaţi întrerupătorul în
poziţia “OFF”.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi
pentru curăţarea aparatului.
Dăunează părţilor din material plastic sau părţilor lăcuite.
Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru
care a fost destinat, uzul casnic.
Defectarea aparatului prin supraîncărcare în funcţionare.
Defectarea obiectelor folosite incorect.

Nu lăsaţi copiii şi persoanele necalificate să folosească
aparatul.
Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii.
În cazul în care se simte miros de ars sau se
vede fum ieşind din aparat, întrerupeţi alimen-
tarea electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi
ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale prin arsuri, inhalare de fum, intoxicaţii.
Dacă se simte miros puternic de gaz închideţi robinetul de
gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicaţii.
Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii)
cu capacităţi fizice şi senzoriale reduse, sau de persoane
fără experienţă sau cunoştinţe, dacă nu sunt controlate şi
instruite de către persoane responsabile pentru securi-
tatea lor, cu privire la utilizarea aparatului. Copiii
trebuie supravegheaţi de persoane responsabile care
să nu le permită acestora să se joace cu aparatul.

Anca
Sticky Note
acestea sunt norme italiene
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1. Ecran

2.  Tasta ON/OFF

3.  Buton de reglare a temperaturii de încălzire – utilizat şi pe 
post de “codificator” pentru deplasarea şi programarea în 
cadrul meniurilor de setare, aşa cum se indică la paginile 
următoare.

4. Tasta MODE 

(Selectarea modului de funcţionare a centralei (vară/iarnă))

5. Tastă de activare a funcţiei Comfort/Eco 

6.   Tastă de activare a temporizatorului pentru 
programarea încalzirii

7.  Tastă SRA (Activarea termoreglării)

8.  Buton de reglare temperatură apă caldă menajeră

9.  Manometru

10.  Tasta INFO

11.  Tasta ESC (ieşire program)

12.  Tasta MENU/OK 

13.  Tasta RESET (resetare)

Încălzire 

1

2

3

4

5

6

7

13

12

11

10

9

8

Panoul de control

Funcţia SRA (sistemul de reglare automată)
Pentru a se adapta condiţiilor de mediu în interiorul şi în afara casei, permite centralei să selecteze temperatura optimă de încălzire 
a apei, o economie de energie care ajunge la peste 15% când este înlocuit un cazan vechi, şi o eficienţă sporită prin reducerea 
semnificativă a uzurii componentelor.

Programarea temporizatorului pentru încălzire
Centrala permite ca temperatura să fie programată, după cum este necesar, direct de pe panoul de control care afişează perioa-
dele de funcţionare din timpul zilei.

Info
Permite accesarea tuturor informaţiilor privind funcţionarea şi serviciile centralei.

SRA

Programarea temporizatorului de la rezervorul de apă caldă menajeră
Centrala permite ca apa din rezervorul de apă caldă menajeră să fie menţinută caldă fie permanent, fie prin programarea COMFORT 
sau ECO
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Programare orară

Ziua din săptămână (luni....duminică)

Indicarea zonei aferente vizualizării/setării programării orare
(zona 1 sau zona 2) pentru încălzire

Indicarea programării orare pentru apă caldă menajeră 

Data şi ora 

Programarea orară activată pe încălzire şi/sau apă caldă menajeră

Cifre care indică:
- Starea centralei şi valoarea temperaturii
- Meniul de setare
- Semnalarea codurilor de eroare
- Temperatura ambientală (dacă este racordată la un modul periferic BUS)
- Temperatura externă (dacă este racordată la un senzor extern)

Manometru digital

Cerere de apăsare tastă Reset (centrală blocată) 

Cerere intervenţie de asistenţă tehnică

Semnalare existenţă flacără cu indicarea puterii utilizate sau cu blocarea
funcţionării

Funcţionare pe încălzire cu indicarea nivelului de temperatură setat

Funcţionare pe apă caldă menajeră cu indicarea nivelului de temperatură setat

ABCDE... 
Text derulant

Funcţia Comfort activată

Meniu Info

Funcţia SRA activată (Termoreglarea activă)

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

Ecranul
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ATENŢIE
Instalarea, prima punere în funcţiune, reglările de întreţinere 
trebuie efectuate exclusiv de către personal calificat, conform 
instrucţiunilor. 
O instalare defectuoasă poate provoca daune persoanelor, animale-
lor sau bunurilor, faţă de care constructorul nu va fi considerat 
responsabil.
Pregătirea pentru funcţionare
Dacă centrala este instalată în interiorul apartamentului, verificaţi 
dacă sunt respectate dispoziţiile referitoare la pătrunderea aerului 
şi la ventilarea spaţiului (în conformitate cu legile în vigoare). 
Controlaţi periodic pe ecran presiunea apei şi verificaţi, cu instalaţia 
rece, dacă aceasta are o valoare între 0,6 şi 1,5 bari. Dacă 
presiunea este sub valoarea minimă, va trebui să o restabiliţi, des-
chizând robinetul plasat sub centrală şi închizându-l la atingerea 
valorii indicate mai sus. 
În cazul în care căderea de presiune este foarte frecventă, este 
probabil că există o pierdere de apă în instalaţie. În acest caz, 
este necesară intervenţia unui instalator.
Procedura de punere în funcţiune
Apăsaţi tasta ON/OFF 222 şi ecranul se va lumina.
Centrala cere setarea limbii “Engleză? YES(DA)=OK–NO(NU)=+”. 
Rotiţi codificatorul pentru a selecta limba şi apăsaţi Menu/OK.

Prima cifră indică modul de funcţionare: 
0 XX - Stand-by, nicio solicitare
C XX - Solicitare încălzire c XX - Postcirculare încălzire 
d XX - Solicitare apă caldă menajeră 
b XX - Solicitare apă caldă menajeră de la rezervorul de încălzire 
hXX - Post-circulare după prelevarea de apă caldă menajeră 
F XX - Protecţie anti-îngheţ pompă de circulare activă 

- Protecţie anti-îngheţ arzător activă.

A doua şi a treia cifră indică: 
- în absenţa solicitării, temperatura pe tur 
- în modul încălzire, temperatura pe tur 
- în modul ACM (instantanee, cu rezervor de încălzire 
sau solară) temperatura apei calde menajere 
-  în modul anti-îngheţ, temperatura pe tur

Selectarea modului de funcţionare 
Selectarea modului de funcţionare se efectuează prin in-
termediul tastei MODE 4:

Aprinderea arzătorului este indicată pe ecran de următorul simbol:

; liniuţele de sub acesta indică puterea utilizată.

Reglarea încălzirii
Cu tasta MODE selectaţi funcţionarea de iarnă. 
Puteţi să reglaţi temperatura apei de încălzire, acţionând asupra 
butonului 3 
de la 20 la 45°C (temperatură scăzută). 
de la 35 la 82°C (temperatură ridicată).
              Valoarea preselectată este afişată intermitent pe ecran.

Reglarea temperaturii apei calde menajere (ACm)
Puteţi să reglaţi temperatura apei calde menajere acţionând asupra 
butonului 888, obţinându-se o temperatură variabilă de la 40°C la 
65°C. Valoarea preselectată se afişează intermitent pe ecran  şi 
este  indicată  de  liniuţe  verticale. Centrala asigură o utilizare opti-
mă a energiei pentru menţinerea temperaturii boilerului.

Funcţia COMFORT
Aparatul permite maximizarea comfortului în distribuirea ACM (din 
boiler) prin intermediul funcţiei “COMFORT”. Sunt disponibile diver-
se  programe,  pe care le puteţi  accesa prin apăsarea tastei 5

COMFORT: 
Boilerul este menţinut la o temperatură constantă 24h/24, 7 zile/ 7.

COMFORT +  : 
Centrala permite programarea, în funcţie de propriile exigenţe, 
perioadele în care boilerul este menţinut la temperatură constantă 
(a se vedea meniul 1). Ecranul afişează perioadele setate. Pro-
gramul presetat este activ 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru a-l 
modifica, vezi paragraful MMMooodddiiifffiiicccaaarrreeeaaa ppprrrooogggrrraaammmuuullluuuiii ppprrreeessseeetttaaatttp

bar 
Vară 

Mod de 
funcţionare

  Iarnă Numai 
încălzire

Vară Protecţie 
anti-îngheţ

Ecran

Hiver

bar  

Ballon 
bar

Eté

ACM

iarnă

boiler

boiler
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ECO + :
Programul ECO activează funcţia Comfort aşa cum este
descrisă la poziţia anterioară, dar incluzând strategiile de
economisire a energiei. În cazul în care nu există cereri de apă
caldă menajeră timp de 24 de ore, temperatura micro-
acumulării este sensibil redusă.
O prelevare ulterioară de apă caldă menajeră reactivează
funcţia. Cu Clip-in solar racordat există posibilitatea de setare a
unei programări orare pe apa caldă menajeră cu două niveluri
de temperatură. Temperatura în timpul zilei se poate regla cu
butonul pentru apă caldă menajeră sau cu parametrul 300.
Temperatura redusă se poate regla cu parametrul 302.

Numai încălzire
Centrala rămâne activă numai pentru încălzire. Rezervorul de
încălzire nu este menţinut la temperatură constantă.

Dacă nu este activată funcţia Comfort, centrala exclude
rezervorul de încălzire şi producerea de apă caldă menajeră
este instantanee.
Întrerupere încălzire

Pentru a întrerupe încălzirea, apăsaţi tasta MODE 4 şi simbolul
dispare de pe ecran. Centrala va rămâne pe funcţionarea de
vară, numai pentru cererea de apă caldă menajeră, indicând
temperatura setată.

Procedura de oprire
Pentru a opri centrala, apăsaţi tasta ON / OFF 2.
Pentru a opri complet centrala, duceţi întrerupătorul electric
extern în poziţia OFF, iar ecranul se stinge.
Închideţi robinetul de gaz.

Condicii de oprire a centralei
Centrala este protejată împotriva defecţiunilor prin intermediul
controalelor interne realizate de placa electronică care acţio-
nează o blocare de siguranţă, dacă este necesar. În cazul blo-
cării, pe ecranul panoului de comandă se afişează un cod şi
descrierea corespunzătoare, care se referă la tipul de oprire şi
la cauza care a generat-o. Pot exista două tipuri de oprire.

Oprire de siguranţă
Această eroare este “volatilă”, adică dispare automat la
încetarea cauzei care a provocat-o. Pe ecran clipeşte codul
erorii şi apare simbolul .

Imediat după ce dispare cauza opririi, centrala reporneşte şi îşi
reia funcţionarea normală.
Dacă centrala va semnala în continuare oprirea de siguranţă,
opriţi centrala. Duceţi întrerupătorul electric extern în poziţia
Off, închideţi robinetul de gaz şi contactaţi un tehnician
calificat.
Notă: În cazul erorii 1 08 - Oprire ca urmare a presiunii insufi-
ciente a apei, restabiliţi presiunea centralei.

Blocarea funcţionării
Această eroare este “nevolatilă”, ceea ce înseamnă că nu este
îndepărtată automat.Pe ecran clipeşte Err şi codul erorii (de ex.

). În plus apare scris RESET şi simbolul .
În acest caz, centrala nu reporneşte automat şi va putea fi de-
blocată numai prin apăsarea tastei RESET.
După câteva tentative de deblocare, dacă problema se repetă,
este necesară intervenţia unui tehnician calificat.

Important
Din motive de siguranţă, centrala va permite în continuare
un număr de max. 5 resetari în 15 minute (apasă tasta
RESET).

Tabel cu erorile pentru blocarea funcţionării
Ecran Descriere

1 01 Supratemperatură

5 01 Absenţă flacără

1 03

1 04

1 05

1 06

1 07

Circulare insuficientä

1 08 Presiune insuficientă

5 P4 3 tentative de aprindere eşuate

3 05 Eroare placä

3 06 Eroare placä

3 07 Eroare placä

6 01 Intervenţie senzor gaze arse (modelele CF)

Boiler

bar
Iarnă

bar
ACM vară

vara

Absenţă flacără
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Oprire temporară pentru evacuare de gaze arse anormală
(CF) 6 01
Acest dispozitiv de control blochează centrala în cazul evacu-
ării anormale a gazelor arse. Blocarea aparatului este tempo-
rară şi semnalizată prin cod eroare 6 01. După 12 min., cen-
trala iniţiază procedura de aprindere; dacă condiţiile redevin
normale, funcţionarea continuă. În caz contrar, centrala se blo-
chează şi ciclul se repetă.

ATENŢIE
În cazul funcţionării defectuoase sau a intervenţiilor repetate,
opriţi centrala, întrerupeţi alimentarea electrică ducând întreru-
pătorul extern în poziţia OFF, închideţi robinetul de gaz şi
contactaţi Serviciul de Asistenţă sau un tehnician calificat
pentru remedierea defecţiunii de evacuare a gazelor arse, veri-
ficând cauza funcţionării defectuoase.

Funcţia anti-îngheţ
Dacă senzorul NTC de tur al centralei măsoară o temperatură
sub 8°C, circulatorul rămâne în funcţiune timp de 2 minute, iar
valva cu trei căi este comutată pe această perioadă pe apă
caldă menajeră şi încălzire la intervale de un minut. După
primele două minute de circulare, pot să apară următoarele
situaţii:
A) dacă temperatura pe tur este mai mare de 8°C, circularea

se întrerupe;
B) dacă temperatura pe tur este cuprinsă între 4°C şi 8°C,

circularea se face încă două minute (1 pe circuitul de
încălzire, 1 pe cel de apă caldă menajeră). În cazul în care
se efectuează mai mult de 10 cicluri, centrala trece la
cazul C;

C) dacă temperatura pe tur este mai mică de 4°C, se aprinde
arzătorul la putere minimă, până când temperatura ajunge
la 33°C. În prezenţa rezervorului de încălzire, dacă tempe-
ratura apei calde menajere este mai mică de 8°C, valva cu
trei căi se comută pe apă caldă menajeră şi aprinde
arzătorul până când temperatura apei calde menajere
ajunge la 12°C, după care urmează două minute de
postcirculare.

Protecţia anti-îngheţ; este activă numai cu centrala perfect
funcţională:
- presiunea instalaţiei este suficientă;
- centrala este alimentată electric;
- gazul este distribuit
- nu sunt opriri de siguranţă sau blocări de funcţionare în curs.

Legenda indicaţiei dată de cifrele de pe ecran:
reprezintă un număr fix
reprezintă un număr care se aprinde intermitent

Accesul la meniurile de setare şi reglare
Prin intermediul tastei de programare MENU/OK se accesează
o serie de meniuri care permit adaptarea funcţionării centralei
la instalaţie şi la cerinţele utilizatorului.
Meniurile disponibile sunt următoarele:
menu 0 = Ora - Data - Limba
menu 1 = Programare orară
menu 3 = Solar şi Boiler
menu 4 = Parametri zona 1
menu 5 = Parametri zona 2
menu Info = Info - accesibil cu Tasta INFO
Parametrii referitori la meniurile accesibile sunt raportaţi în pa-
ginile următoare.
Accesarea şi modificarea diverşilor parametri se efectuează
prin intermediul tastei MENU/OK, tastei MODE şi codificato-
rului. Numărul parametrilor corespunzători este indicat pe
ecran de cifrele A. Fiecărui cod îi este asociat un text descriptiv
B.

Cifre A

Cifre B

Chauffage Tasta
MENU/OK

Codificator

(buton de reglare) Permite mărirea sau micşorarea
valorilor presetate

ABCDEFGHIL123456
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Setare limbă pe ecran
0 – submeniul 00 Setarea limbii se efectuează din meniul 0 0;0

procedaţi după cum urmează: 
- apăsaţi tasta MENU/OK, pe ecran clipeşte 
- apăsaţi din nou tasta MENU/OK, pe ecran clipeşte 
- apăsaţi din nou tasta MENU/OK pentru a accesa sub-
  meniul 
- rotind codificatorul      , pe ecran vor apărea limbile dis-
  ponibile; după selectarea limbii apăsaţi tasta MENU/OK 
pentru memorarea modificării

- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.

Setare dată şi oră
00 – sub-meniul 1Setarea datei şi orei se face din meniul 0 11;

procedaţi după cum urmează: 
- apăsaţi tasta MENU/OK, pe ecran clipeşte 
- apăsaţi din nou tasta MENU/OK, pe ecran clipeşte 
- rotiţi codificatorul      pentru a selecta submeniul 
- apăsaţi din nou tasta MENU/OK pentru a accesa subme-
  niul 
- încep să clipească în secvenţă ora, minutele, etc. (a se
  vedea tabelul de mai sus) 
- rotiţi codificatorul       pentru a selecta valoarea şi apăsaţi
tasta MODE pentru a confirma fiecare introducere 

- după inserarea ultimei date cerute (ziua săptămânii), apă-
  saţi tasta MENU/OK pentru memorarea datelor inserate 
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.

Actualizarea automată a orei oficiale
Setarea limbii se face din meniul 0 0 0 – submeniul 22; procedaţi2 
după cum urmează: 

-  apăsaţi tasta MENU/OK, pe ecran clipeşte  0 
-  apăsaţi din nou tasta MENU/OK, pe ecran clipeşte 

-  rotiţi codificatorul         pentru selectarea sub-meniului

2 
- apăsaţi din nou tasta MENU/OK pentru accesarea sub-

meniului 

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru activarea funcţiei
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.

m
en

iu

su
bm

en
iu

descriere 
“Text pe Ecran”

0 SEtArE ORĂ, DATĂ, LIMBĂ

0 0 Selectarea limbii ecranului
“Lingua” (Limba)

english (engleză)
italiano (italiană)

francais (franceză)
..............................

0 1 Setare dată și oră 
“Data și Ora”

ora “setează ora şi apasă Mode”

minutele “setează minutele şi apasă Mode”

anul “setează anul şi apasă Mode”

luna “setează luna şi apasă Mode”

ziua “setează ziua şi apasă Mode”

ziua săptămânii 
(lunì .... duminică

“setează ziua săptămânii şi apasă OK”

0 � Actualizare automată ora oficială 
“Setare ora oficială”

0= Manual - 1 = Automat

MENIU 0 - SEtArE ORĂ, DATĂ, LIMBĂ



Manuale d'uso

9

Manualul utilizatorului

IT

MENIUl 1- PROGRAMAREA ORARĂ
Centrala permite setarea programării săptămânale pentru adecvarea perfectă a funcţionării sale la exigenţele şi la stilul de viaţă 
a utilizatorului.
Programarea se poate efectua pe cele două zone de încălzire sau pe apa caldă menajeră  (vezi meniul :           ). 

Pentru accesarea meniului 1, procedaţi după cum urmează: 
- apăsaţi tasta MENU/OK, pe ecran clipeşte  
- rotiţi codificatorul     pentru a derula lista meniurilor şi selectaţi  
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa meniul 
- rotiţi codificatorul        pentru a derula parametrii setabili din cadrul meniului 1, diverşii parametri fiind indicaţi de textul de pe ecran 

v. tabelul de mai jos).
Pentru modificarea sau programarea parametrilor, citiţi informaţiile de la paginile următoare.

m
en

iu

pa
ra

m
et

ri

descriere “Text pe ecran”

1 PROGRAMARE ORARĂ

1 01 Funcţia Party “Perioada Party” de la 15 minute la 6 ore 

1 0� Dezactivare temporară 
încălzire  “Temp. redusă” de la 15 minute la 6 ore

1 03 Funcţia Holiday
“Perioada vacanţei”

de la 0 zile la 3 luni

1 04 Selectare programarea de afişat pe ecran 
“Afişare setare zone”

zona 1 zona 2
Apă caldă (*)
Nicio zonă

1 05 Selectare zonă de programat 
“Selectare zonă de programat”

zona 1 zona 2
Apă caldă (*)

1 06 Programare pre-setată 
“Programe pre-setate”

program pre-setat 1
program pre-setat 2
program pre-setat 3

1 0� Programare personală sau pre-setată pentru toate zilele săptămânii  “lunì - duminică”

1 08 Programare personală sau pre-setată pentru zilele lucrătoare  “lunì - vinerì”

1 09 Programare personală sau pre-setată pentru zilele libere  “sâmbătă - duminică”

1 10 Programare personală sau pre-setată zilnică  “lunì”

1 11 Programare personală sau  pre-setată zilnică  “marţi” 

1 1� Programare personală sau pre-setată zilnică  “miercuri”

1 13 Programare personală sau pre-setată zilnică  “joi”

1 14 Programare personală sau pre-setată zilnică  “vineri”

1 15 Programare personală sau  pre-setată zilnică  “sâmbătă” 

1 16 Programare personală sau presetată zilnică “duminică”

1 1� Copie programare zilnică “Copiere zi cu zi”

Notă: Apă caldă (*) Poate fi selectat numai cu kit-ul Clip-in solar racordat
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PROGRAMAREA SĂPTĂMÂNALĂ 
Centrala este prevăzută cu trei programe de funcţionare deja 
setate 
(meniul   - parametrul  “programe pre-setate”).

Programul pre-setat 1
de luni până duminică

Programul pre-setat �
de luni până duminică

Programul pre-setat 3
de lunì până duminică

Activarea unuia dintre programele pre-setate
Pentru a activa una dintre programările săptămânale pre-setate, 
procedaţi după cum urmează: 
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra din meniu 
- rotiţi codificatorul          până la selectarea meniului 
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea parametrilor 
- rotiţi codificatorul          în sens orar până când se afişează pe
  ecran                   “Selectare zonă de programat”
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru a ajunge la alegerea zonei de
   încălzire 
- rotiţi codificatorul          şi selectaţi 
“Zona 1” încălzire
“Zona 2” încălzire (dacă există)
“Apă caldă” �Comfort apă caldă menajeră 
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru a confirma zona selectată 
- rotiţi codificatorul          până la selectarea                  “Programe
   presetate” 
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea programelor resetate 
- rotiţi codificatorul        pentru a selecta unul dintre cele 3 pro-
   grame inserate (de ex.: Prog. Presetat 2) 
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru a confirma alegerea 
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.
Este posibil să aplicaţi programarea orară presetată la zonele de 
încălzire 1 şi 2 şi la apa caldă menajeră.
Procedaţi ca mai sus, selectând din când în când zona preselecta 
tă la parametrul                   “Selectare zonă de programat”.

Afişarea pe ecran a programării setate.
Este posibilă afişarea pe ecran a programării orare a uneia dintre 
zonele de încălzire sau pentru apă caldă menajeră. 
Accesaţi din nou meniul 1 şi rotiţi codificatorul până când 
se afişează 104  “Afişare setare zone”.
Apăsaţi tasta MENU/OK pentru a ajunge la alegerea programului 
orar de afişat. Rotind codificatorul  se selectează zona care 
interesează (de ex.: “Zona 1”).

Apăsând din nou tasta MENU/OK, se confirmă faptul că alege-
rea şi programarea se vor afişa pe ecran (a se vedea nota).

Pentru a activa programările, chiar dacă nu sunt afişate, după 
ieşirea din meniu apăsaţi tasta Programare încălzire 666 pentru

55 pentru apă caldăzonele de încălzire şi tasta Activare Comfort 5 
 

 .

Notă: Indicarea zonei corespunzătoare programării orare afişate 
este dată de simbolurile plasate deasupra ceasului.

Selectând “Zona 1”, va apărea  

Selectând “Zona 2”, va apărea 

Selectând “Apă caldă”, va apărea 
(numai cu clip-in solar racordat)

Modificarea programului pre-setat.
Pentru adaptarea programării orare la cerinţele proprii, este 
posibil să modificaţi programul presetat.
Accesaţi meniul1, aşa cum se indică la pagina anterioară, şi rotiţi 
codificatorul până când se afişează pe ecran111000555 “Selectare zonă 
de programat”. 
Apăsaţi tasta MENU/OK şi selectaţi zona afectată de modi-
ficarea programului presetat (de ex.: “Zona 1” – încălzire). 

Apăsaţi tasta MENU/OK: 
Rotiţi codificatorul pentru a selecta zilele sau ziua pentru care se 
intenţionează modificarea programului presetat.
Exemplu: “sâmbătă -> duminică” de modificat aşa cum se indică 
mai jos.
Apăsaţi tasta MENU/OK pentru a intra în modul modificare.
Pe ecran apare înscrisul “Deplasează cursorul”, rotind codificato-
rul vă poziţionaţi cu cursorul pe perioada de timp de modificat – 
cursorul se aprinde intermitent şi pe ceas  este indicată ora selectată

la intervale de 15 minute.

Chauffage

BouDeplas le cur

Chauffage

Périadă Périaăde OFFPéraaode ON

Intervale orare

De la 00.00 la 05.30 Periodo OFF

De la 05.30 la 22.00 Periodo NON

De la 22.00 la 23.59 Perioadă  OFF

Chauffage

Période OFF OFFON ON OFF
OFFON

Intervale orare
De la 00.00 la 06.00 PPerioadăerioadăPeriodo 

OFFDe la 06.00 la 08.00 Periodo ON

De la 08.00 la 11.30
De la 11.30 la 13.00
De la 13.00 la 17.00 Periodo OFF

De la 17.00 la 22.00 Periodo ON

De la 22.00 la 23.59 Perioadă OFF

Chauffage

Période OFF OFFON OFFON

Intervale orare

De la 00.00 la 06.00 Periodo OFF

De la 06.00 la 08.00 Periodo ON

De la 08.00 la 16.00 Periodo OFF

De la 16.00 la 22.00 Periodo ON

De la 22.00 la 23.59 Perioadă OFF

Chauffage

Intervale orare

De la 00.00 la 07.00 Periodo OFF

De la 07.00 la 22.00 Perioadă Periodo 
ONDe la 22.00 la 23.59 Perioadă OFF

  Deplasaţi cursorul

iarnă

Perioadă OFF Perioadă OFFPerioadă ON

Perioadă OFF

Perioadă OFF

Perioadã ON
Perioadă  OFF

Perioadă

Perioad

Perioadă OFF

Perioadă OFF

Perioadă OFF

Perioadă OFF

Perioadă OFF

Perioadă OFF

Perioadã ON

Perioadã ON

Perioadã ON

Perioadã ON

Perioadã ON

Perioadã ON
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Apăsaţi tasta MODE până când apare înscrisul “Perioadă Off” 
pentru a programa o perioadă ulterioară inactivă de încălzire (Ex.: 
“Perioadă OFF” pentru scoaterea unei ore din perioada ON de 
la 06.00 la 07.00).

Rotind codificatorul, se duce cursorul până la orarul avut în 
vedere. În afară de modificarea intervalului orar reprezentat 
pe ecran, ceasul indică ora selectată la intervale de 15 min.

După modificarea perioadei preselectate, apăsaţi tasta MODE 
şi selectaţi “Perioadă ON” pt. a programa o perioadă ulterioară 
de funcţionare, de ex. o singură perioadă de la 07.00 la 22.00.

Deplasând cursorul, va deveni vizibilă toată perioada ON. 

După efectuarea tuturor modificărilor, apăsaţi tasta MENU/OK 
pentru confirmarea modificării programării orare.
Apăsaţi apoi tasta ESC pentru a reveni la afişarea normală. 
Pentru a activa programarea, după ce aţi ieşit din meniu, 
apăsaţi tasta Programare Încălzire 6 (zona încălzire) sau tasta 
Activare Comfort 5 (apă caldă menajeră), iar pe ecran apare 
simbolul  .

Pentru modificarea programului orar al funcţiei Comfort, procedaţi 
aşa cum se indică, după ce aţi selectat 105 “Selectare zonă de 
programat” – apă caldă.

Selectând “Perioadă OFF” sau “Perioadă ON”, pot fi inserate 
alte perioade pentru adaptarea programării la cerinţele proprii, 
chiar zilnice.

Poate fi modificată programarea zilnică selectând, în cadrul 
meniului1, ziua respectivă şi inserând noi Perioade OFF şi 
Perioade ON, aşa cum se descrie mai sus.

Aplicarea modificării celorlalte zile ale săptămânii
Dacă se doreşte modificarea programării unei alte zile a săptămânii 
(de ex. vineri) utilizând aceleaşi date introduse pentru altă zi 
sau pentru mai multe zile (de ex. sâmbătă ->duminică de mai 
sus), este suficient să copiaţi programarea din ziua preselectată 
la altă zi care vă interesează. Accesaţi meniul1 aşa cum se 
indică în paragraful anterior şi rotiţi codificatorul până când 
pe ecran apare 117 “Copiere zi cu zi”.

Apăsaţi tasta MENU/OK pentru activarea modificării, pe ecran 
apare “Selectare zi după care copiaţi”.
Rotiţi codificatorul până ajungeţi la ziua de copiat (de ex. 
“sâmbătă”); se va afişa programarea prevăzută pentru sâmbătă.

Apăsaţi tasta MENU/OK, iar pe ecran apare “Selectare zi pe 
care copiaţi”.

Rotiţi codificatorul până când apare pe ecran ziua selectată, 
de ex. “vineri”. 

Apăsaţi tasta MENU/OK pentru confirmarea modificării. 
Apăsaţi ESC până la întoarcerea la afişarea normală.

Chauffage

Sélect. jour à copier 

Sââmamedi

Sélect. jour sur lequel copier

Vendredi

Période OFF

Périodae O ON

Pperioadă ON

perioadă OFF

perioadă ON

perioadă ON

Copiere zi cu zi

sâmbătă

Vineri

Selectare zi pe care copiaţi
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Funcţia Party
Funcţia Party permite setarea funcţionării încălzirii pentru o
perioadă de la min. 15 minute la max. 6 ore, anulând temporar
programarea zilnică setată (v. paragraful PROGRAMARE
ORARĂ).
Pentru activarea funcţiei procedaţi după cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra din meniu
- rotiţi codificatorul până la selectarea meniului –

“Programare orară”
- apăsaţi tasta MENU/OK, pentru a accesa parametrii

- rotiţi codificatorul în sensul acelor de ceasornic până când
se afişează pe ecran “Perioadă Party”

- apăsaţi tasta MENU/OK

- rotiţi codificatorul pentru selectarea perioadei de setat, iar
programul este afişat pe ecran de ceas

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru confirmare şi activare funcţie
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu
- pe ecran apare indicaţia “Perioadă Party până la ora XX”.

Funcţia HOLIDAY
Funcţia permite sistarea funcţionării centralei pe încălzirei
pentru o perioadă minimă de 1 zi până la 3 luni.
Programul săptămânal setat se reactivează automat la finalul
perioadei setate.
Funcţia Holiday exclude şi încălzirea rezervorului.
Pentru activarea funcţiei procedaţi după cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra de meniu

- rotiţi codificatorul până la selectarea meniului –
“Programare orară”

- apăsaţi tasta MENU/OK, pentru a accesa parametrii

- rotiţi codificatorul în sens orar până când se afişează pe
ecran “Funcţia Holiday”

- apăsaţi tasta MENU/OK

- rotiţi codificatorul pentru selectarea perioadei de setat, iar
programul este afişat pe ecran de ceas

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru confirmare şi activare funcţie
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu
- pe ecran apare indicaţia “Funcţie Holiday XX”.

Perioadă Party

Funcţia TEMPERATURĂ REDUSĂ
Funcţia Temperatură Redusă permite sistarea temporară a
funcţionării încălzirii, pentru o perioadă de la min. 15 minute la
max. 6 ore, anulând temporar programarea zilnică setată (v.
paragraful PROGRAMARE ORARĂ).
Pentru activarea funcţiei, procedaţi după cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra de meniu

- rotiţi codificatorul până la selectarea meniului –
“Programare orară”

- apăsaţi tasta MENU/OK, pentru a accesa parametrii

- rotiţi codificatorul în sens orar până când se afişează pe
ecran “Temp. redusă”

- apăsaţi tasta MENU/OK

- rotiţi codificatorul pentru selectarea perioadei de setat, iar
programul este afişat pe ecran de ceas

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru confirmare şi activare funcţie
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu
- pe ecran apare indicaţia “Temp. redusă până la ora XX”.

Funcţie Holiday

Temp. redusă
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MENIUL 3 – SOLAR ŞI REZERVOR ÎNCĂLZIRE
Setarea temperaturilor Comfort şi Redusă a rezervorului
de încălzire
Pentru apă caldă menajeră, se pot seta temperaturile Comfort
şi Redusă, utilizate pentru programarea orară a apei calde
menajere. Centrala va controla rezervorul de apă caldă pe
baza temperaturilor setate.
Setarea temperaturii de încălzire
“Setarea T rezervor”
Pentru setarea temperaturii de Comfort a apei calde menajere
din rezervorul de încălzire, procedaţi după cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra meniului
- rotiţi codificatorul până la selectarea meniului –

“Solar şi rezervor încălzire”
- apăsaţi tasta MENU/OK, pentru a accesa submeniul, clipeşte

– “Setări generale”
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii, clipeşte

– “Setare T rezervor”
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru modificarea parametrului
- rotiţi codificatorul pentru selectarea noii valori
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru memorarea modificării
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.
Reglarea poate fi efectuată din butonul 9 de reglare pentru apă
caldă menajeră.

Setare temperatură redusă pe încălzire
“Setare T redusă rezervor”
Pentru setarea temperaturii reduse a apei calde menajere la
rezervor încălzire, procedaţi după cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra meniului

- rotiţi codificatorul până la selectarea meniului - “Solar
şi rezervor de încălzire”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesare submeniu, clipeşte
- “Setări generale”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea parametrilor,
clipeşte

- rotiţi codificatorul pentru selectarea parametrului –
“Setare T redusă rezervor”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru modificarea parametrului
- rotiţi codificatorul pentru selectarea noii valori
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru memorarea modificării
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.

m
en

iu
su

bm
en

iu
pa

ra
m

et
ri

descriere
“Text pe ecran” interval se

ta
re

di
n

fa
br

ic
ă

3 SOLAR ŞI REZERVOR ÎNCĂLZIRE
3 0 SETĂRI GENERALE
3 0 0 Setare T rezervor încălzire

“Setare T rezervor”
de la 40
la 65 °C 60

3 0 1 INACTIV
3 0 2 Setare temperatură redusă

rezervor încălzire
“Setare T redusă rezervor”

de la 10
la 65 °C 35

MENIUL 4 – PARAMETRI ZONA 1 – Încălzire
MENIUL 5 – PARAMETRI ZONA 2 – Încălzire

m
en

iu

su
bm

en
iu

pa
ra

m
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descriere
“Text pe ecran” interval se

ta
re
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n
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ă

4 PARAMETRI ZONA 1

4 0 SETARE TEMPERATURĂ

4 0 0 Setare temperatură zi
“Zona 1 T Zi”

de la 16
la 30 (°C) 19

Activ numai cu dispozitiv modulant racordat (opţional)

4 0 1 Setare temperatură noapte Zona 1
“Zona 1 T Noapte”

de la 6
la 30 (°C) 16

Activ numai cu dispozitiv modulant racordat (opţional)
4 0 2 Setare temperatură fixă încălzire

“Temperatură Fix Risc Zona 1”
de la 35

la 82 (°C) 70

Activ numai cu termoreglare la temperatură fixă

5 PARAMETRI ZONA 2

5 0 SETARE TEMPERATURĂ
5 0 0 Setare temperatură zi Zona 2

“Zona 2 T Zi”
de la 16

la 30 (°C) 19

Activ numai cu dispozitiv modulant racordat (opţional)

5 0 1 Setare temperatură noapte Zona 2
“Zona 2 T Noapte”

de la 16
la 30 (°C ) 16

Activ numai cu dispozitiv modulant racordat (opţional)
5 0 2 Setare temperatură fixă încălzire

“Temperatură Fix Risc Zona 2”
de la 35

la 82 (°C) 70

Activ numai cu termoreglare la temperatură fixă
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Setare temperatură zi şi noapte zone de încălzire
(Active numai cu dispozitiv modulant racordat – opţional)
În cazul racordării centralei la dispozitivul modulant, este
posibilă stabilirea temperaturii mediului ambiant dorită pentru zi
şi pentru noapte, pe baza programării orare inserate.
În modul încălzire, activarea şi funcţionarea centralei sunt
finalizate la atingerea şi la menţinerea temperaturii setate.

Setarea temperaturii de zi “Zona 1 T Zi”
Pentru setarea temperaturii ambientale de zi, procedaţi după
cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra din meniu

- rotiţi codificatorul până când selectaţi meniul –
“Setarea temperaturii”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea submeniurilor,
clipeşte – “Setare Zona 1”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea parametrilor,
clipeşte – “Zona 1 T Zi”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru modificarea parametrului

- rotiţi codificatorul pentru a selecta noua valoare
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru memorarea modificării
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.

Pentru a seta Temperatura de Zi în Zona 2 (dacă există),
procedaţi ca mai sus, selectând meniul 5.

Setarea temperaturii de noapte “Zona 1 Noapte”
Pentru a seta temperatura ambientală de noapte, procedaţi
după cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra meniului

- rotiţi codificatorul până la selectarea meniului –
“Parametri Zona 1”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea submeniurilor,
clipeşte – “Setare temperatură”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea parametrilor,
clipeşte

- rotiţi codificatorul până când selectaţi parametrul –
“Zona 1 T Noapte”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru modificarea parametrului

- rotiţi codificatorul pentru selectarea noii valori
- apăsaţi tasta MENU/OK pentru memorarea modificării
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.

Pentru setarea temperaturii de noapte a Zonei 2 (dacă există),
procedaţi ca mai sus, selectând meniul 5.

Setarea temperaturii fixe pe zone în circuitul tur încălzire
Parametrul se utilizează pentru modificarea temperaturii în
circuitul tur încălzire, dacă este activată termoreglarea cu
temperatură fixă.
Este posibilă reglarea temperaturii în Zona 1 şi Zona 2 (dacă
există).
Pentru modificarea temperaturii fixate de instalator, procedaţi
după cum urmează:
- apăsaţi tasta MENU/OK, clipeşte cifra din meniu

- rotiţi codificatorul până la selectarea meniului –
“Parametri Zona 1”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea submeniurilor,
clipeşte – “Setarea temperaturii”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea parametrilor,
clipeşte

- rotiţi codificatorul până la selectarea parametrului –
“Temperatură Fixă Risc Zona 1”

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru accesarea parametrului

- rotiţi codificatorul pentru selectarea noii valori a
parametrului

- apăsaţi tasta MENU/OK pentru memorarea modificării
- apăsaţi tasta ESC pentru a ieşi din meniu.

Pentru setarea Temperaturii fixe de încălzire în Zona 2 (dacă
există), procedaţi ca mai sus, selectând meniul 5.

Zona 1 T Zi

Zona 1 T Noapte

Temp fixă încălzire



Manuale d'uso

15

Manualul utilizatorului

Tasta INFO
Apăsând tasta INFO, se accesează Meniul.
Continuând apăsarea tastei, se derulează datele indicate în 
tabelul de mai jos.
Pentru a ieşi, apăsaţi tasta ESC.

FUNCŢIA SRA
Funcţia SRA permite adaptarea funcţionării centralei la condiţiile
ambientale externe şi la tipul de instalaţie la care este montată.
Permite realizarea în modul cel mai rapid a confortului
ambiental, fără pierderi inutile de bani, energie, eficienţă,
reducând semnificativ uzura componentelor.

Contactaţi unul dintre tehnicienii noştri calificaţi, care
vă va informa în legătură cu dispozitivele ce pot fi
racordate la centrală şi le va programa pe baza
instalaţiei.
La centralele normale, temperatura apei din elementele de încălzire
se setează de obicei la o valoare ridicată (70-80°C), garantând o
încălzire eficientă în puţinele zile reci de iarnă şi dovedindu-se
excesivă în zilele mai numeroase de toamnă şi de primăvară,
mai puţin reci. Această obişnuinţă comportă fenomene de
încălzire excesivă a ambientului după oprirea termostatului,
având drept consecinţă pierderi de energie şi condiţii de con-
fort ambiental deficitar.
Noua funcţie SRA preia “comanda” centralei şi alege cel mai bun
regim de funcţionare pe baza condiţiilor de mediu, dispozitivelor
externe racordate la centrală şi a performanţelor cerute (decide
continuu puterea de funcţionare pe baza condiţiilor de mediu şi
a temperaturii ambientale cerute).

Schimbarea gazului
Centralele noastre sunt proiectate atât pentru funcţionarea cu gaz
metan, cât şi cu GPL.
În cazul în care transformarea se dovedeşte necesară, apelaţi la
un tehnician calificat sau la Serviciul nostru autorizat de Asistenţă
Tehnică.

Întreţinerea
Întreţinerea periodică este esenţială pentru siguranţa, buna
funcţionare şi durata de viaţă a centralei şi se efectuează pe
baza prevederilor normelor în vigoare.

Chauffage

Chauffage 

Lista informaţiilor afişate

Ora din zi

Presiunea în circuitul de încălzire (bari)

Temperatura externă (°C)
(numai cu senzor extern racordat – opţional)
Temperatura internă (°C) 
(numai cu senzor ambiental modulant racordat – opţional)

Debit apă menajeră (l/m)

Temperatură setată încălzire (°C)

Temperatură setată apă caldă menajeră (°C)

Luni până la prima întreţinere 

Telefon şi nume CAT 
(se afişează dacă este setat la parametrul 890)

Temperatură confort ACM (°C) - dacă este activată

Funcţia SRA “Activată” sau “Dezactivată” - se luminează 
simbolul de pe ecran
Temperatură măsurată a rezervorului (numai 
pentru centralele cu rezervor de încălzire)




