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Stimate Cumpărător,
Vă mulţumim că aţi ales să cumpăraţi produsele noastre şi vă invităm să citiţi cu atenţie instrucţiunile pentru instalarea, utilizarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a acestora.

Informaţii importante

Informăm utilizatorul că:
• centralele termice trebuie instalate de către o firmă instalatoare autorizată, obligată să respecte strict normele în vigoare;
• Firma instalatoare este obligată prin lege să elibereze declaraţia de conformitate pentru instalaţia efectuată, conform normelor 
în vigoare;
• operaţiunile de întreţinere a centralei pot fi efectuate doar de personal calificat care îndeplineşte cerinţele stabilite de legislaţia 
în vigoare.
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Indicaţii generale pentru instalator, pentru responsabilul cu întreţinerea şi pentru utilizator

Acest manual de instrucţiuni, ce constituie parte integrantă şi esenţială din produs, trebuie predat utilizatorului de către instalator şi utilizatorul va 
trebui să-l păstreze cu grijă în vederea consultării ulterioare.
Acest manual de instrucţiuni trebuie să însoţească produsul în cazul în care acesta este vândut sau transferat.. 

Acest produs are ca scop conectarea la un sistem de încălzire a apei pentru încălzirea ambientelor sau la un sistem de distribuire 
a apei calde menajere. Orice altă întrebuinţare este considerată necorespunzătoare şi, prin urmare, periculoasă pentru 
persoane, animale şi/sau bunuri.

Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu normele în vigoare şi conform instrucţiunilor constructorului expuse în prezentul manual: o instalare 
greşită poate cauza daune persoanelor, animalelor şi/sau bunurilor, daune pentru care constructorul nu va fi responsabil.

Înainte de a instala echipamentul, verificaţi ca datele tehnice şi caracteristicile acestuia să corespundă cu cerinţele de utilizare corectă a 
acestuia în cadrul instalaţiei. In caz contrar, nu instalaţi produsul.
Daunele cauzate de erori de instalare, de utilizare sau de nerespectare a instrucţiunilor constructorului exclud orice responsabilitate contractuală şi 
extra-contractuală din partea producătorului.

Verificaţi ca produsul să fie neatins şi să nu fi suferit avarii în timpul transportului şi operaţiunilor de transport: nu instalaţi echipamente ce prezintă 
daune şi/sau defecte vizibile.

Pentru toate produsele cu dotări opţionale sau kit-uri (inclusiv electrice) se vor utiliza doar accesorii originale, livrate de producător. Dacă se 
utilizează accesorii neoriginale, ce nu au fost furnizate de producător, funcţionarea corectă a accesoriilor şi a produsului nu este garantată.

Când efectuaţi instalarea nu aruncaţi ambalajele în mediul înconjurător: toate ambalajele sunt reciclabile şi de aceea trebuie colectate în locurile 
special amenajate pentru colectare selectivă.

Ambalajul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor deoarece, prin natura sa, poate reprezenta o sursă de pericol.

Dacă produsul se defectează şi/sau funcţionează necorespunzător, dezactivaţi-l şi nu încercaţi să îl reparaţi sau să interveniţi direct asupra lui: 
adresaţi-vă exclusiv personalului calificat, ce îndeplineşte condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, pentru o operaţiune de întreţinere.

Eventuala reparare a produsului se va efectua utilizând piese de schimb originale, furnizate de producător.

Nerespectarea celor de mai sus poate compromite siguranţa produsului şi poate reprezenta un pericol pentru persoane, animalelor şi/sau bunuri.
Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experienţa 
sau cunoştinţele necesare, cu excepţia cazului în care acestea au putut beneficia de supraveghere sau instrucţiuni referitoare la utilizarea aparatului, 
asigurate de o persoană responsabilă cu siguranţa acestora.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Asiguraţi o întreţinere periodică a produsului conform programului specificat la secţiunea specială a prezentului manual.
O întreţinere corectă a produsului permite acestuia să funcţioneze în cele mai bune condiţii, prin respectarea mediului şi în 
deplină siguranţă pentru persoane, animale şi/sau bunuri.
Întreţinerea necorespunzătoare, atât cu privire la mod cât şi la timp, poate constitui un pericol pentru persoane, animale şi/sau 
bunuri.

Pentru operaţiunile de întreţinere şi de reparare adresaţi-vă exclusiv personalului calificat, ce îndeplineşte condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Dacă echipamentul nu este utilizat mai mult timp, deconectaţi-l de la reţeaua electrică şi închideţi robinetul de combustibil. Introduceţi în focarul 
centralei carbonat de calciu pentru absorbţia umezelii.

În cazul în care există pericol de îngheţ, adăugaţi antigel în instalaţia de încălzire: nu se recomandă golirea instalaţiei, deoarece acest lucru poate 
dăuna integrităţii instalaţiei.
Utilizaţi în acest scop produse anti-îngheţ speciale pentru instalaţiile de încălzire în componenţa cărora intră mai multe tipuri de metale.

Pentru echipamentele alimentate cu combustibili gazoşi, dacă în mediul ambiant se detectează prezenţa gazului, procedaţi 
astfel:
• nu acţionaţi niciun comutator electric şi nici nu puneţi în funcţiune alte echipamente electrice;
• nu aprindeţi foc şi nu fumaţi;
• închideţi robinetul principal de gaz;
• deschideţi uşile şi ferestrele;
• contactaţi un tehnician calificat, ce îndeplineşte cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare sau serviciu de gaz. 
Este strict interzis să verificaţi scurgerile de gaz cu ajutorul flăcării.

Acest produs a fost construit pentru a fi instalat în ţara de destinaţie specificată pe plăcuţa cu datele tehnice: instalarea în alte ţări 
decât cele specificate poate reprezenta sursă de pericol pentru persoane, animale şi/sau bunuri.

Producătorul neagă orice răspundere contractuală şi extra-contractuală pentru nerespectarea tuturor prevederilor de mai sus.
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1.  INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR

1.1.  Panou de comandă

9854

11 10

1 3

15 14 13 18

1. Locaş pentru ceas programator (opţional) sau pentru unitate de comandă climatică (opţional)
În acest locaş poate fi introdus un ceas programator (opţional) pentru programarea timpilor de pornire şi de oprire a centralei sau o unitate de 
comandă climatică (opţional).

3. Indicator luminos funcţie apă caldă menajeră (galben)
Acest indicator luminos semnalează cererea de apă caldă menajeră. Doar în cazul în care centrala termică este racordată la un sistem de încălzire a apei 
calde menajere.

4. Indicator luminos funcţie de încălzire (galben)
Acest indicator luminos semnalează cererea de încălzire a instalaţiei.

5. Indicator luminos de blocare din cauza supraîncălzirii (roşu)
Acest indicator luminos semnalează acţiunea termostatului de siguranţă cu rearmare manuală, cauzată de o anomalie de funcţionare. 
Pentru a restabili funcţionarea obişnuită a centralei, a se vedea punctul 10.

8. Indicator luminos alimentare arzător (galben)
Acest indicator semnalează faptul că arzătorul este alimentat cu energie electrică (cerere de căldură).

9. Termometru
Funcţia termometrului este de a vizualiza temperatura fluxului de apă.

10. Rearmare manuală a termostatului de supraîncălzire
Odată înlăturată carcasa neagră de protecţie, se poate accesa butonul de rearmare a termostatului de siguranţă. Apăsaţi butonul pentru a restabili 
funcţia termostatului de siguranţă şi pentru a debloca centrala (în urma blocării centralei din cauza supraîncălzirii).

11. Întrerupătorul general de alimentare (indicator luminos verde)
Cu întrerupătorul în poziţia 0 centrala nu este alimentată cu energie electrică (centrala este oprită) şi întrerupătorul este de asemenea în poziţia 
oprit. Cu întrerupătorul în poziţia 1 centrala este alimentată cu energie electrică (centrala este pornită) şi întrerupătorul luminează (verde).

13. Întrerupător arzător
Acest întrerupător permite excluderea funcţionării arzătorului.

14. Întrerupător circulatoare instalaţie de încălzire
Acest întrerupător permite dezactivarea circulatorului (circulatoarelor) instalaţiei de încălzire.

15. Întrerupător circulatoare apă caldă
Acest întrerupător permite dezactivarea circulatorului de apă caldă. Doar în cazul în care centrala termică este racordată la un sistem de încălzire a 
apei calde menajere.

18. Regulator de temperatură a apei pentru încălzire
Acest buton permite setarea valorii temperaturii apei din centrală între o valoare minimă de 60°C şi o valoare maximă de 90°C.

fig. 1
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Corespondenţă aprindere indicatori luminoşi – stare centrală 

Indic. 11 Indic. 3 Indic. 4 Indic. 5 Indic. 8
Întrerupător 11 în poziţia „0” sau lipsă 
alimentare cu energie electrică

STINS STINS STINS STINS STINS

Întrerupător 11 în poziţia „I” VERDE n.i. n.i. n.i. n.i.

Arzător alimentat electric VERDE n.i. n.i. STINS GALBEN

Cerere funcţionare apă caldă menajeră (1) VERDE GALBEN STINS STINS GALBEN

Cerere funcţionare încălzire VERDE STINS GALBEN STINS GALBEN

Blocarea termostatului de siguranţă VERDE n.i. n.i. ROŞU STINS

Tabelul 1 – Corespondenţa APRINDERE INDICATORI - STARE CENTRALĂ

(1) Doar în cazul în care centrala termică a fost racordată la un sistem de încălzire a apei calde menajere. Funcţia apă caldă menajeră 
are întotdeauna întâietate faţă de funcţia de încălzire.

Legendă

STINS Indicator luminos stins
GALBEN Indicator ce iluminează continuu (în culoarea indicată)
n.i. Starea indicatorului luminos nu influenţează
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1.2. Funcţionarea centralei

A se vedea tabelul 1 pentru a recunoaşte starea de funcţionare a centralei termice.

1.2.1. Punerea în funcţiune

ATTENŢIE
A se vedea şi paragraful 3.3. şi următoarele.

• Controlaţi valoarea presiunii apei din instalaţie:
- presiune maximă 6 bari - 600kPa;
- presiune minimă 0,8+1 bari, 80+100 kPa;

• Deschideţi robinetul de combustibil.
• Aduceţi întrerupătorul general al centralei 11 în poziţia I (întrerupătorul iluminează).
• Aduceţi întrerupătorul arzătorului 13 în poziţia PORNIT (în sus). 
• Setaţi valoarea de temperatură dorită pentru instalaţia de încălzire rotind butonul de reglare a temperaturii apei de încălzire 18;
• Setaţi valoarea temperaturii ambiante de la termostatul de ambianţă (dacă există).
• Atunci când instalaţia de încălzire solicită căldură, se aprinde indicatorul luminos ce semnalează cererea de încălzire 4.
• Atunci când arzătorul funcţionează, se aprinde indicatorul luminos „arzător în funcţiune” 8.

Centrala este prevăzută cu un termometru ce permite controlul valorii temperaturii apei.

1.2.2. Blocarea centralei

Atunci când apar anomalii de funcţionare, arzătorul centralei se blochează automat şi pe arzător se aprinde indicatorul luminos de blocare.
În acest caz, procedaţi astfel:
• Verificaţi înainte de toate alimentarea cu combustibil.
• Odată ce aţi verificat prezenţa combustibilului, deblocaţi arzătorul apăsând tasta de restabilire a funcţionării arzătorului: dacă dispozitivul nu 
reporneşte şi se blochează din nou, la a treia încercare adresaţi-vă personalului calificat, ce îndeplineşte condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, 
pentru o operaţiune de întreţinere.

Dacă arzătorul se blochează frecvent, semn al unei anomalii repetate în funcţionare, adresaţi-vă personalului calificat, ce îndeplineşte condiţiile 
stabilite de legislaţia în vigoare, pentru o operaţiune de întreţinere.

1.2.3. Blocarea cauzată de supraîncălzire

În cazul în care se aprinde indicatorul luminos roşu de blocare din cauza supraîncălzirii 10, ce semnalează activarea termostatului de siguranţă cu 
rearmare manuală, cauzată de o anomalie în funcţionare, adresaţi-vă personalului calificat, ce îndeplineşte cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare, 
pentru o operaţiune de întreţinere.

1.3. Întreţinere

Asiguraţi o întreţinere periodică a centralei termice conform programului specificat la secţiunea specială a prezentului manual.
O întreţinere corectă a centralei termice şi a arzătorului permite acestora să funcţioneze în cele mai bune condiţii, prin respectarea mediului şi în 
deplină siguranţă pentru persoane, animale şi bunuri.

Operaţiunile de întreţinere şi de reparare trebuie efectuate obligatoriu de personal calificat, ce îndeplineşte condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

1.4. Instrucţiuni pentru utilizator

Utilizatorul are acces liber doar la părţile centralei termice a căror manevrare nu necesită utilizarea de echipamente şi/sau de unelte: prin 
urmare, nu este autorizată demontarea carcasei centralei şi intervenirea asupra părţilor interne ale acesteia.

ESTE INTERZIS A SE ADUCE MODIFICĂRI CENTRALEI, INCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT.

Personalul calificat, ce îndeplineşte cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare, poate instala asupra centralei accesorii specifice originale, 
furnizate de producător.

Producătorul respinge orice răspundere pentru daunele aduse persoanelor, animalelor şi bunurilor care pot rezulta din utilizarea 
incorectă sau din intervenţii necorespunzătoare asupra centralei termice.

Instalaţia de încălzire poate fi protejată de îngheţ în mod eficient utilizând produse antigel specifice potrivite pentru instalaţiile în 
componenţa cărora intră mai multe metale.

Nu utilizaţi produse antigel destinate motoarelor de maşină şi verificaţi eficienţa produsului în timp.
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2. CARACTERISTICI TEHNICE SI DIMENSIUNI 

2.1.  Caracteristici tehnice

Centralele sunt confecţionate din oţel, se află sub presiune, sunt de tip cilindru orizontal, cu inversiune a flăcării în focar şi cu trecere 
triplă a gazelor arse prin conducte.
Trebuie utilizate pentru încălzirea apei la o temperatură care să nu depăşească temperatura de fierbere în condiţiile de instalare.

Centralele termice satisfac cerinţele esenţiale ale Directivelor CE cu privire la produs, ale legilor şi normelor din ţările de destinaţie 
indicate pe plăcuţa cu specificaţii tehnice ale centralei.

Instalarea în alte ţări decât cele specificate poate reprezenta sursă de pericol pentru persoane, animale şi/sau bunuri.

Aceasta este o centrală monobloc, ce poate fi racordată la arzătoare pe bază de aer suflat pentru funcţionarea cu combustibili gazoşi 
şi lichizi.

Sunt disponibile următoarele modele:

70 - HR 70, cu puterea utilă de 70 kW
80 - HR 80, cu puterea utilă de 80 kW
90 - HR 90, cu puterea utilă de 90 kW
100 - HR 100, cu puterea utilă de 100 kW
120 - HR 120, cu puterea utilă de 120 kW
150 - HR 150, cu puterea utilă de 150 kW
200 - HR 200, cu puterea utilă de 200 kW
250 - HR 250, cu puterea utilă de 250 kW
300 - HR 300, cu puterea utilă de 300 kW
350 - HR 350, cu puterea utilă de 350 kW
400 - HR 400, cu puterea utilă de 420 kW
500 - HR 500, cu puterea utilă de 500 kW
620 - HR 620, cu puterea utilă de 620 kW

750 - HR 750, cu puterea utilă de 750 kW
850 - HR 850, cu puterea utilă de 850 kW
950 - HR 950, cu puterea utilă de 950 kW
1020 - HR 1020, cu puterea utilă de 1020 kW
1200 - HR 1200, cu puterea utilă de 1200 kW
1300 - HR 1300, cu puterea utilă de 1300 kW
1400 - HR 1400, cu puterea utilă de 1400 kW
1600 - HR 1600, cu puterea utilă de 1600 kW
1800 - HR 1800, cu puterea utilă de 1800 kW
2000 - HR 2000, cu puterea utilă de 2000 kW
2400 - HR 2400, cu puterea utilă de 2400 kW
3000 - HR 3000, cu puterea utilă de 3000 kW
3500 - HR 3500, cu puterea utilă de 3500 kW

Centralele sunt echipate cu o uşă ce poate fi deschisă către dreapta sau către stânga.
Cilindrul extern este îmbrăcat într-un strat de vată de sticlă.
Partea superioară a cilindrului exterior este dotată cu cârlige pentru ridicarea centralei.

Centralele sunt prevăzute cu un focar cilindric cu inversiune, în care flacăra centrală a arzătorului se întoarce prin laterale către partea 
din faţă şi de aici, gazele arse pătrund în conductele de gaze arse. Apoi, la capetele conductelor, gazele arse sunt colectate în camera 
de gaze arse, iar de aici sunt trimise către coş.
În timpul funcţionării arzătorului, în plaja de putere a centralei, camera de combustie se află mereu sub presiune.

Centralele sunt prevăzute pentru funcţionare fie cu arzător PORNIT/OPRIT, fie cu arzător în două trepte sau modulator, cu condiţia ca 
puterea termică minimă să nu fie mai scăzută decât valoarea indicată pe plăcuta cu date tehnice pentru tipul de combustibil utilizat. 

Panoul de comandă este prevăzut pentru funcţionarea doar în modul încălzire, cu:
- Întrerupător general luminos
- Întrerupător arzător
- Întrerupător circulator instalaţie de încălzire
- Întrerupător circulatoare apă caldă
- Semnalare luminoasă ce indică:

• prezenţa tensiunii
• funcţionare încălzire
• funcţionare apă caldă sanitară
• arzător alimentat
• blocare cauzată de supraîncălzire

- Regulator în două trepte de temperatură a apei din centrală (60/90°C) cu diferenţial de 8°C între prima şi a doua fază
- Termostat limită de siguranţă (100°C)
- Termostat de minim (45°C)
- Termometru
 
şi poate fi conectat:
- la o pompă de încălzire şi la o pompă de apă caldă menajeră
- la un termostat de prioritate boiler
- la o unitate de comandă climatică
- la o placă pentru gestionarea a trei zone de încălzire (kit opţional)



9

2.2.  Dimensiuni

Ø
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241241

MODEL
H H1 H2 H4 H6 H10 L L2 P P2 P3 P4 P5 P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in in in

70 - HR 70 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 994 630 413 240 402 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

80 - HR 80 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 994 630 413 240 402 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

90 - HR 90 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1119 755 513 265 417 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

100 - HR 100 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1119 755 513 265 417 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

120 - HR 120 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1119 755 513 265 417 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

150 - HR 150 1080 905 440 961 440 54,5 800 750 1364 1000 513 475 452 200-250 160 250 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

200 - HR 200 1080 905 440 961 440 54,5 800 750 1364 1000 513 475 452 200-250 160 250 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

250 - HR 250 1080 905 440 961 440 54,5 800 750 1614 1250 513 725 376 200-250 160 250 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

300 - HR 300 11801180 10051005 490490 10611061 490490 54,554,5 900900 850850 16141614 12951295 523523 700700 467467 200-250200-250 180180 250250 6565 6565 1”1” 1”1” -- 1/2” 1/2”

350 - HR 350 11801180 10051005 490490 10611061 490490 54,554,5 900900 850850 18641864 15001500 523523 980980 437437 200-250200-250 180180 250250 6565 6565 1”1” 1”1” -- 1/2” 1/2”

400 - HR 400 11901190 10151015 500500 10951095 500500 5050 940940 890890 18721872 15021502 600600 850850 422422 230-280230-280 225225 250250 8080 8080 1”1” 1”1” 1”1/41”1/4(1)(1) 1/2” 1/2”

500 - HR 500 13801380 12051205 610610 12851285 610610 6060 11601160 11101110 19461946 15021502 663663 850850 437437 270-320270-320 225225 300300 8080 8080 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/41”1/4 1/2” 1/2”

620 - HR 620 13801380 12051205 610610 12851285 610610 6060 11601160 11101110 22352235 17921792 663663 11501150 427427 270-320270-320 225225 300300 8080 8080 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/41”1/4 1/2” 1/2”

750 - HR 750 15101510 13351335 675675 14171417 675675 6060 12901290 12401240 22472247 17531753 704704 11001100 451451 270-320270-320 280280 350350 100100 100100 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

850 - HR 850 15101510 13351335 675675 14171417 675675 6060 12901290 12401240 22472247 17531753 704704 11001100 451451 270-320270-320 280280 350350 100100 100100 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

950 - HR 950 15101510 13351335 675675 14171417 675675 6060 12901290 12401240 24972497 20032003 704704 12001200 596596 270-320270-320 280280 350350 100100 100100 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

1020 - HR 1020 16601660 14851485 750750 15681568 750750 6060 14401440 13901390 24772477 20032003 704704 12001200 596596 270-320270-320 280280 400400 125125 125125 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

1200 - HR 1200 16601660 14851485 750750 15681568 750750 6060 14401440 13901390 24772477 20032003 704704 12001200 596596 270-320270-320 280280 400400 125125 125125 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

1300 - HR 1300 16601660 14851485 750750 15681568 750750 6060 14401440 13901390 24772477 20032003 704704 12001200 596596 270-320270-320 280280 400400 125125 125125 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

 (1) Un singur racord

N1  Tur centrală
N2  Retur centrală
N3  Racord pentru instrumente
N4  Racord umplere/golire instalaţie
N5  Racord pentru supapă/e de siguranţă
N6  Puţuri pentru senzori
N8  Puţ de control

fig. 2

70 – 1300; HR 70 – 1300 
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1400 – 3500; HR 1400 – 3500

MODEL
H H1 H2 H6 H10 L L2 P P2 P3 P4 P5 P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in in in

1400 - HR 1400 1746 1630 880 880 150 1470 1270 2886 2300 831 1300 755 350-400 320 400 150 150 1” 1”1/4 1”1/2 1/2” 1/2”

1600 - HR 1600 1746 1630 880 880 150 1470 1270 2886 2300 831 1300 755 350-400 320 400 150 150 1” 1”1/4 1”1/2 1/2” 1/2”

1800 - HR 1800 1746 1630 880 880 150 1470 1270 3096 2510 771 1850 475 450-500 320 400 150 150 1” 1”1/4 1”1/2 1/2” 1/2”

2000 - HR 2000 1876 1760 945 945 150 1600 1400 3220 2510 903 1550 767 450-500 360 500 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

2400 - HR 2400 1876 1760 945 945 150 1600 1400 3480 2770 903 1950 627 450-500 360 500 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

3000 - HR 3000 2146 2030 1080 1080 150 1870 1670 3480 2770 903 2050 527 450-500 400 550 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

3500 - HR 3500 2146 2030 1080 1080 150 1870 1670 3935 3225 903 2050 982 450-500 400 550 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

N1  Tur centrală
N2  Retur centrală
N3  Racord pentru instrumente
N4  Racord umplere/golire instalaţie
N5  Racord pentru supapă/e de siguranţă
N6  Puţuri pentru senzori
N8  Puţ de control

fig. 3
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 2.3.  Date despre funcţionare

MODEL
Putere 

utilă

Putere 
termică 
focolară

Rand. la 
100%

Clasă 
rand.

Capacit. 
gaz G20  

max

Capacit. 
gaz G30  

max

Capacit. 
gaz G31  

max

Capacit. 
gaze arse 

max

Putere 
utilă 
min.

Putere 
termică 
focolară 

min.

Rand. la 
30%

Capacit. 
gaz G20  

min

Capacit. 
gaz G30  

min

Capacit. 
gaz G31  

min

Capacit. 
gaze arse 

min

Pierderi 
sarcină 
parte 

gaze arse

kW kW % % m³/h kg/h kg/h kg/h kW kW % m³/h kg/h kg/h kg/h mbar

70 70 76 92,11 ** 8,04 5,97 5,90 119,83 35 38,8 90,18 4,11 3,05 3,02 61,20 0,8

80 80 87 91,95 ** 9,21 6,83 6,76 137,17 40 44,3 90,23 4,69 3,48 3,44 69,89 1,0

90 90 98 91,84 ** 10,37 7,70 7,61 154,52 45 49,8 90,30 5,27 3,91 3,87 78,58 0,8

100 100 109 91,74 ** 11,53 8,56 8,47 171,86 50 55,3 90,40 5,85 4,34 4,30 87,21 1,0

120 120 131 91,60 ** 13,86 10,29 10,18 206,55 60 66,3 90,45 7,02 5,21 5,15 104,60 1,1

150 150 163 92,02 ** 17,25 12,80 12,66 257,01 75 82,3 91,15 8,71 6,46 6,39 129,73 1,2

200 200 218 91,74 ** 23,07 17,12 16,94 343,72 100 109,5 91,36 11,58 8,60 8,50 172,58 1,9

250 250 272 91,91 ** 28,78 21,36 21,13 428,87 125 138,3 90,40 14,63 10,86 10,74 218,03 2,0

300 300 325 92,31 ** 34,39 25,53 25,25 512,43 150 165,5 90,62 17,52 13,00 12,86 260,98 2,0

350 350 380 92,11 ** 40,21 29,84 29,52 599,15 175 193,1 90,64 20,43 15,16 15,00 304,42 2,9

400 420 455 92,38 - 48,11 35,71 35,32 716,84 210 228,8 91,80 24,21 17,97 17,77 360,68 4,5

500 500 542 92,25 - 57,35 42,57 42,11 854,58 250 275,6 90,71 29,16 21,65 21,41 434,55 4,2

620 620 672 92,26 - 71,11 52,78 52,21 1059,56 310 341,9 90,68 36,18 26,85 26,56 539,02 6,4

750 750 813 92,25 - 86,03 63,85 63,16 1281,87 375 413,9 90,60 43,80 32,51 32,16 652,62 5,2

850 850 921 92,29 - 97,46 72,33 71,55 1452,16 425 468,4 90,73 49,57 36,79 36,39 738,56 7,2

950 950 1030 92,23 - 108,99 80,89 80,02 1624,02 475 523,7 90,70 55,42 41,13 40,69 825,74 5,2

1020 1020 1106 92,22 - 117,04 86,86 85,92 1743,85 510 562,6 90,65 59,53 44,19 43,71 887,07 4,0

1200 1200 1301 92,24 - 137,67 102,18 101,07 2051,31 600 661,7 90,67 70,03 51,97 51,41 1043,39 5,5

1300 1300 1409 92,26 - 149,10 110,66 109,46 2221,60 650 717,4 90,61 75,91 56,34 55,73 1131,08 6,5

1400 1400 1517 92,29 - 160,53 119,14 117,85 2391,88 700 774,7 90,36 81,98 60,84 60,18 1221,44 6,0

1600 1600 1733 92,33 - 183,39 136,11 134,63 2732,46 800 884,9 90,41 93,64 69,50 68,74 1395,18 6,5

1800 1800 1950 92,31 - 206,35 153,15 151,49 3074,60 900 994,5 90,50 105,24 78,11 77,26 1568,01 7,0

2000 2000 2167 92,29 - 229,31 170,19 168,35 3416,75 1000 1.107,4 90,30 117,19 86,98 86,03 1746,09 6,0

2400 2400 2600 92,31 - 275,13 204,20 201,99 4099,47 1200 1.324,5 90,60 140,16 104,02 102,90 2088,37 7,5

3000 3000 3250 92,31 - 343,92 255,25 252,48 5124,34 1500 1.656,5 90,55 175,30 130,10 128,69 2611,91 8,0

3500 3500 3792 92,30 - 401,27 297,82 294,59 5978,92 1750 1.940,1 90,20 205,30 152,38 150,72 3059,04 9,0

MODEL

Pierderi
max coş

Pierderi 
carcasă

Pierderi 
arz. stins Temperatură gaze arse CO2

Pierderi 
presiune 
parte apă 

Pres.
nom.

Pres.
test 
hidr.

Temp.
max

Capacit.
totală

Supraf. 
de 

schimb

Volum 
focar

Masă
totală

% % %
°C °C °C % % % mbar

bar bar °C l m² m3 kg
GAZ MOTORINĂ PĂCURĂ GAZ MOTORINĂ PĂCURĂ (ΔT=12°C)

70 7,09 0,80 0,10 188 191 191 10,5 13,5 14,0 8 5 7.5 90 105 2,24 0,067 216

80 7,25 0,80 0,10 192 195 194 10,5 13,5 14,0 10 5 7.5 90 105 2,24 0,067 216

90 7,36 0,80 0,10 194 197 197 10,5 13,5 14,0 13 5 7.5 90 123 2,90 0,080 258

100 7,46 0,80 0,10 197 199 199 10,5 13,5 14,0 16 5 7.5 90 123 2,90 0,080 258

120 7,60 0,80 0,10 200 203 202 10,5 13,5 14,0 23 5 7.5 90 123 2,90 0,080 258

150 7,18 0,80 0,10 190 193 193 10,5 13,5 14,0 35 5 7.5 90 172 4,70 0,135 346

200 7,46 0,80 0,10 197 199 199 10,5 13,5 14,0 63 5 7.5 90 172 4,70 0,135 346

250 7,29 0,80 0,10 193 196 195 10,5 13,5 14,0 98 5 7.5 90 220 5,72 0,162 431

300 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 50 5 7.5 90 300 7,10 0,209 475

350 7,09 0,80 0,10 188 191 191 10,5 13,5 14,0 67 5 7.5 90 356 8,40 0,256 542

400 6,82 0,80 0,10 182 185 184 10,5 13,5 14,0 42 5 7,5 90 360 8,90 0,307 584

500 6,95 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 60 5 7.5 90 540 10,90 0,412 853

620 6,94 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 92 5 7.5 90 645 12,80 0,515 963

750 6,95 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 55 5 7.5 90 855 16,70 0,593 1205

850 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 71 5 7.5 90 855 16,70 0,593 1205

950 6,97 0,80 0,10 185 188 188 10,5 13,5 14,0 89 5 7.5 90 950 21,00 0,679 1417

1020 6,98 0,80 0,10 186 189 188 10,5 13,5 14,0 42 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1843

1200 6,96 0,80 0,10 185 188 188 10,5 13,5 14,0 58 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1843

1300 6,94 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 68 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1843

1400 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 38 5 7.5 90 1500 32,00 1,163 2600

1600 6,87 0,80 0,10 183 186 186 10,5 13,5 14,0 50 5 7.5 90 1500 36,00 1,163 2600

1800 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 63 5 7.5 90 1650 36,00 1,275 2750

2000 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 25 5 7.5 90 2000 43,00 1,454 3650

2400 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 35 5 7.5 90 2300 48,00 1,606 3900

3000 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 55 5 7.5 90 3150 62,50 2,337 5200

3500 6,90 0,80 0,10 184 187 186 10,5 13,5 14,0 75 5 7.5 90 3650 72,00 2,724 5700
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MODEL
Putere 

utilă

Putere 
termică 
focolară

Rand. la 
100%

Clasă 
rand.

Capacit. 
gaz G20  

max

Capacit. 
gaz G30  

max

Capacit. 
gaz G31  

max

Capacit. 
gaze arse 

max

Putere 
utilă 
min.

Putere 
termică 
focolară 

min.

Rand. la 
30%

Capacit. 
gaz G20  

min

Capacit. 
gaz G30  

min

Capacit. 
gaz G31  

min

Capacit. 
gaze arse 

min

Pierderi 
sarcină 
parte 

gaze arse

kW kW % % m³/h kg/h kg/h kg/h kW kW % m³/h kg/h kg/h kg/h mbar

HR 70 70 74,2 94,34 *** 7,85 5,83 5,76 116,97 35 36,9 94,80 3,91 2,90 2,87 58,21 0,9

HR 80 80 84,7 94,45 *** 8,96 6,65 6,58 133,50 40 42,2 94,70 4,47 3,32 3,28 66,61 1,1

HR 90 90 95,2 94,54 *** 10,07 7,48 7,40 150,04 45 47,4 95,00 5,01 3,72 3,68 74,69 0,9

HR 100 100 105,6 94,7 *** 11,17 8,29 8,20 166,43 50 52,7 94,80 5,58 4,14 4,10 83,16 1,1

HR 120 120 126,5 94,86 *** 13,39 9,94 9,83 199,51 60 63,1 95,10 6,68 4,96 4,90 99,48 1,3

HR 150 150 157,8 95,06 *** 16,70 12,39 12,26 248,83 75 78,4 95,70 8,29 6,16 6,09 123,57 1,3

HR 200 200 210 95,24 *** 22,22 16,49 16,31 331,08 100 104,9 95,30 11,10 8,24 8,15 165,45 2,2

HR 250 250 263,5 94,88 *** 27,88 20,69 20,47 415,41 125 131,1 95,38 13,87 10,29 10,18 206,64 2,4

HR 300 300 315,5 95,09 *** 33,39 24,78 24,51 497,51 150 156,9 95,59 16,61 12,32 12,19 247,42 2,4

HR 350 350 367 95,37 *** 38,84 28,82 28,51 578,72 175 183,1 95,60 19,37 14,38 14,22 288,63 3,4

HR 400 420 441 95,24 - 46,67 34,64 34,26 695,38 210 220,1 95,40 23,29 17,29 17,1 347,08 5,4

HR 500 500 524 95,42 - 55,45 41,15 40,71 826,21 250 261,2 95,70 27,64 20,52 20,29 411,89 4,8

HR 620 620 649 95,53 - 68,68 50,97 50,42 1023,33 310 323,3 95,90 34,21 25,39 25,11 509,68 7,3

HR 750 750 786 95,42 - 83,17 61,73 61,06 1239,23 375 391,0 95,92 41,37 30,71 30,37 616,42 5,8

HR 850 850 891 95,4 - 94,29 69,98 69,22 1404,92 425 443,6 95,80 46,94 34,84 34,46 699,48 8,0

HR 950 950 997 95,29 - 105,50 78,30 77,45 1571,95 475 495,9 95,79 52,47 38,95 38,52 781,85 5,9

HR 1020 1020 1069 95,42 - 113,12 83,96 83,05 1685,49 510 532,4 95,80 56,33 41,81 41,36 839,38 4,5

HR 1200 1200 1259 95,31 - 133,23 98,88 97,81 1985,13 600 626,2 95,81 66,27 49,18 48,65 987,41 6,2

HR 1300 1300 1364 95,31 - 144,34 107,13 105,97 2150,67 650 679,2 95,70 71,87 53,34 52,77 1070,92 7,3

HR 1400 1400 1468 95,37 - 155,34 115,29 114,05 2314,57 700 730,2 95,87 77,26 57,35 56,72 1151,24 6,6

HR 1600 1600 1675 95,52 - 177,25 131,55 130,13 2641,03 800 835,1 95,80 88,37 65,59 64,87 1316,67 7,1

HR 1800 1800 1885 95,49 - 199,47 148,05 146,44 2972,10 900 940,4 95,70 99,52 73,86 73,06 1482,81 7,6

HR 2000 2000 2094 95,51 - 221,59 164,46 162,68 3301,69 1000 1043,8 95,80 110,46 81,98 81,09 1645,84 6,6

HR 2400 2400 2518 95,31 - 266,46 197,76 195,62 3970,25 1200 1257,9 95,40 133,11 98,79 97,72 1983,29 8,1

HR 3000 3000 3142 95,48 - 332,49 246,77 244,09 4954,10 1500 1569,0 95,60 166,04 123,23 121,89 2473,93 8,6

HR 3500 3500 3670 95,37 - 388,36 288,24 285,11 5786,56 1750 1825,4 95,87 193,16 143,36 141,81      2878,12 9,6

MODELLO

Pierderi
max coş

Pierderi 
carcasă

Pierderi arz. 
stins

Temperatură 
gaze arse CO2

Pierderi 
presiune 
parte apă 

Pres.
nom.

Pres.
test hidr.

Temp.
max

Capacit.
totală

Supraf. de 
schimb

Volum 
focar

Masă
totală

% % %
°C % mbar

bar bar °C l m² m3 kg
GAZ GAZ (ΔT=12°C)

HR 70 5,16 0,50 0,10 148 11,0 8 5 7.5 90 105 2,24 0,067 222,0

HR 80 5,05 0,50 0,10 146 11,0 10 5 7.5 90 105 2,24 0,067 222,0

HR 90 4,96 0,50 0,10 143 11,0 13 5 7.5 90 123 2,90 0,080 266,0

HR 100 4,80 0,50 0,10 140 11,0 16 5 7.5 90 123 2,90 0,080 266,0

HR 120 4,64 0,50 0,10 136 11,0 23 5 7.5 90 123 2,90 0,080 266,0

HR 150 4,44 0,50 0,10 131 11,0 35 5 7.5 90 172 4,70 0,135 356,5

HR 200 4,26 0,50 0,10 127 11,0 63 5 7.5 90 172 4,70 0,135 356,5

HR 250 4,62 0,50 0,10 135 11,0 98 5 7.5 90 220 5,72 0,162 442,0

HR 300 4,41 0,50 0,10 130 11,0 50 5 7.5 90 300 7,10 0,209 488,5

HR 350 4,13 0,50 0,10 124 11,0 67 5 7.5 90 356 8,40 0,256 558,0

HR 400 4,26 0,50 0,10 127 11,0 42 5 7,5 90 360 8,90 0,307 600

HR 500 4,08 0,50 0,10 122 11,0 60 5 7.5 90 540 10,90 0,412 870,5

HR 620 3,97 0,50 0,10 120 11,0 92 5 7.5 90 645 12,80 0,515 980,5

HR 750 4,08 0,50 0,10 122 11,0 55 5 7.5 90 855 16,70 0,593 1229,5

HR 850 4,10 0,50 0,10 123 11,0 71 5 7.5 90 855 16,70 0,593 1229,5

HR 950 4,21 0,50 0,10 126 11,0 89 5 7.5 90 950 21,00 0,679 1445,5

HR 1020 4,08 0,50 0,10 122 11,0 42 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1880,0

HR 1200 4,19 0,50 0,10 125 11,0 58 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1880,0

HR 1300 4,19 0,50 0,10 125 11,0 68 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1880,0

HR 1400 4,13 0,50 0,10 124 11,0 38 5 7.5 90 1500 32,00 1,163 2665,0

HR 1600 3,98 0,50 0,10 120 11,0 50 5 7.5 90 1500 36,00 1,163 2665,0

HR 1800 4,01 0,50 0,10 121 11,0 63 5 7.5 90 1650 36,00 1,275 2815,0

HR 2000 3,99 0,50 0,10 120 11,0 25 5 7.5 90 2000 43,00 1,454 3730,0

HR 2400 4,19 0,50 0,10 125 11,0 35 5 7.5 90 2300 48,00 1,606 3980,0

HR 3000 4,02 0,50 0,10 121 11,0 55 5 7.5 90 3150 62,50 2,337 5306,0

HR 3500 4,13 0,50 0,10 124 11,0 75 5 7.5 90 3650 72,00 2,724 5806,0
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3.  INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALATOR

3.1.  Norme pentru instalare

Această centrală satisface directivele referitoare la produs şi normele în vigoare în Comunitatea Europeană.
Centrală termică trebuie instalată conform legilor şi normelor în vigoare în ţara de instalare, înţelegându-se ca fiind transcrise 
integral în prezentul manual.

3.2. Instalarea

Atât pentru instalare cât şi pentru întreţinere şi eventuale înlocuiri de componente, utilizaţi doar accesorii şi piese de schimb 
originale furnizate de producător.
În caz contrar, funcţionarea corectă a centralei nu este garantată.

3.2.1.  Ambalajul

Centralele sunt furnizate cu uşa şi camera de gaze arse montate, in timp ce carcasa cu panourile şi izolaţia sunt incluse in ambalaje 
de carton separate.

Modelele de centrale cu putere între 70 kW şi 420 kW sunt furnizate cu panourile poziţionate sub corpul centralei, în timp ce 
structura portantă a învelişului şi izolaţiei sunt amplasate în lateralul centralei.

Modelele de centrale cu putere între 500 kW şi 1300 kW sunt furnizate cu panourile şi cu izolaţia introduse înăuntrul focarului 
centralei, în timp ce structura cadru este poziţionată deasupra centralei.

Modelele cu putere termică peste 1300 kW sunt furnizate cu înveli din aluminiu gofrat ca protecţie a izolaţiei deja montate.

În camera de combustie se află peria pentru curăţarea conductelor.

După ce aţi înlăturat ambalajul centralei şi al accesoriilor, asiguraţi-vă de integritatea acestora.

Materialele ambalajului sunt reciclabile: depozitaţi-le în spaţiile de colectare special amenajate.
Ambalajul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor întrucât poate constitui prin natura sa un pericol.
Producătorul respinge orice răspundere pentru daunele provocate persoanelor, animalelor şi bunurilor suportate prin nerespectării 
prevederilor de mai sus.

Înainte de a începe instalarea, asiguraţi-vă că lungimea şi lăţimea centralei primite corespund dimensiunilor centralei comandate, 
menţionate în tabelele cu date tehnice, şi că pe ambalajele din carton ce conţin carcasa este marcat acelaşi model.

Înainte de a racorda centrala, efectuaţi următoarele operaţiuni:
• spălaţi bine toate conductele instalaţiei pentru a înlătura eventualele reziduuri ce ar putea compromite buna funcţionare a 
centralei;
• verificaţi ca tirajul coşului să fie corespunzător, coşul să nu prezinte strangulări şi să nu conţină reziduuri; să nu existe în coşul de 
tiraj evacuări ale altor aparate (mai puţin în cazul în care acesta a fost realizat pentru a servi mai multor scopuri).

În acest scop, respectaţi normele în vigoare.

3.2.2.  Alegerea locului de instalare a centralei

Pentru a stabili locul de instalare a centralei, ţineţi cont de indicaţiile menţionate la paragraful 3.2.4. Sistem de aspiraţie aer/evacuare 
gaze arse şi la subparagrafele acestuia.

Instalarea se va efectua cu respectarea normelor şi legilor în vigoare.
Vă sfătuim totuşi să instalaţi centrala în locuri cu aerisire suficientă şi astfel încât să facilitaţi întreţinerea ordinară şi cea extraordinară.
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3.2.3.  Conexiune hidraulică

3.2.3.1. INSTALAŢIE TERMICĂ PE BAZĂ DE APĂ CALDĂ CU VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS
 Putere la nivelul focarului < 300.000 kcal/h – presiune 6 bari (fig. 4)

Generatorul trebuie prevăzut cu: 
a – Supapă de siguranţă 
b – Vas de expansiune (conectat la o conductă cu 
diametrul > 18 mm) 
c – Termostate de reglare 
d– Termostat de siguranţă 
e – Presostat de blocare 
f – Puţ pentru termometrul de control 
g – Manometru cu flanşă pentru manometru de 
control
h - Supapă de descărcare termică sau supapă de 
interceptare combustibil 
N1 – Tur 
N2 – Retur
N3 – Racord pentru instrumente 
N4 – Racord inferior
N4b – Racord vas de expansiune
N4c – Umplere/golire
N6 – Puţuri pentru senzori (termometru, termostat 
de reglare, termostat de siguranţă, termostat impuls 
pompă)

N2

N1
h a g e

f

b

N4cN4bN4

c d

N6
N3

c d

N2

N1 i
a

fh

g

N6

N5N3

b

N4cN4bN4

3.2.3.2.  INSTALAŢIE TERMICĂ PE BAZĂ DE APĂ CALDĂ CU VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS 
 Putere la nivelul focarului > 300.000 kcal/h - presiune 6 bari (fig. 5)

Generatorul trebuie prevăzut cu: 
a – 1 supapă de siguranţă
       2 supape de siguranţă dacă P > 500.000 kcal/h 
b - Vas de expansiune 
c – Termostate de reglare 
d – Primul termostat de siguranţă 
f – Presostat de blocare
g – Puţ pentru termometru de control
h – Manometru cu flanşă pentru manometru de control
i – Supapă de descărcare termică sau supapă de 
interceptare combustibil
N1 – Tur 
N2 – Retur
N3 – Racord pentru instrumente 
N4 – Racord inferior:
N4b – Racord vas de expansiune
N4c – Umplere/golire 
N5 – Racord supape de siguranţă 
N6 – Puţuri pentru senzori (termometru, termostat de 
reglare, termostat de siguranţă, termostat impuls pompă)

Asiguraţi-vă că presiunea hidraulică măsurată în aval de supapa de reducţie de pe conducta de alimentare nu depăşeşte presiunea 
de exerciţiu înscrisă pe plăcuţa componentei (centrală, boiler etc.). 
Din cauza faptului că în timpul funcţionării, presiunea apei din instalaţia de încălzire creşte, asiguraţi-vă că valoarea sa maximă nu 
depăşeşte presiunea hidraulică maximă de pe plăcuţa componentei (6 bari). 
Asiguraţi-vă că aţi conectat evacuările supapelor de siguranţă ale centralei şi ale eventualului boiler la o pâlnie de evacuare, astfel 
încât să se evite inundarea locaţiei în cazul în care supapele ar putea interveni.
Asiguraţi-vă că ţevile instalaţiei hidraulice şi ale instalaţiei de încălzire nu au fost utilizate ca priză de împământare a instalaţiei 
electrice: în caz contrar, pot apărea în scurt timp deteriorări grave ale conductelor, centralei, boilerului şi ale radiatoarelor. Odată 
încărcată instalaţia de încălzire, se recomandă închiderea robinetului de alimentare şi menţinerea sa în această poziţie. Eventualele 
pierderi ale instalaţiei vor putea fi astfel semnalate de o cădere a presiunii hidraulice înregistrate la nivelul instalaţiei.

fig. 4

fig. 5
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3.2.4. Sistem de aspiraţie aer / evacuare gaze arse

Centralele sunt cu cameră de ardere deschisă şi sunt proiectate pentru a fi conectate la un coş de gaze arse: aerul de combustie este 
preluat direct din mediul în care este instalată centrala.
Pentru arderea combustibililor, fie aceştia solizi sau lichizi, arzătorul are nevoie de aer. Prin urmare, sunt prevăzute deschideri pentru 
pătrunderea aerului în încăperea în care se află centrala: aceste deschideri nu trebuie niciodată blocate.
Centrala trebuie instalată obligatoriul într-o încăpere corespunzătoare, conform prevederilor normelor în vigoare, ce se înţeleg a fi 
transcrise integral în prezentul.

Centrala este prevăzută cu un racord de evacuare a gazelor arse pentru a fi conectată la un canal de gaze arse cu diametrul conform 
indicaţiilor din figurile 2, 3, 4, 5, 6 (parametrul Øc).
În ceea ce priveşte evacuarea gazelor arse în atmosferă, respectaţi prevederile normei în vigoare ce se înţelege a fi integral transcrisă 
în prezentul.
Canalele de gaze arse ce provin din centrală sunt racordate la un coş de tiraj realizat conform prevederilor normelor în vigoare, ce se 
înţeleg a fi transcrise integral în prezentul.
Coşul trebuie calculat astfel încât la baza sa să nu se înregistreze presiune pozitivă.

Dat fiind faptul că centrala este cu randament ridicat, temperatura gazelor arse este scăzută.
De aceea este posibilă formarea condensului în interiorul coşului de tiraj, în special în modul de funcţionare cu arzător în două 
trepte.

Realizarea acestuia trebuie să aibă loc conform indicaţiilor de mai jos:
• Să aibă un diametru cel puţin egal cu cel al evacuării centralei;
• Să fie din material impermeabil şi rezistent la temperatura gazelor arse şi la eventualul condens acid;
• Conductivitate termică scăzută, suficientă rezistenţă mecanică, etanşeitate perfectă, înălţime şi secţiune calculate;
• Direcţie verticală şi secţiune constantă, fără strangulări;
• Terminalul de evacuare este capabil să asigure evacuarea eficientă şi constantă a gazelor arse în orice condiţii atmosferice

Instalaţi o piesă specială, cară se permită preluarea gazelor arse pentru calibrarea arzătorului şi pentru a măsura randamentul 
centralei.

Trebuie obligatoriu instalată o piesă specială care să permită colectarea şi evacuarea condensului acid înainte ca acesta să 
ajungă în centrală.
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3.3.  Conexiune electrică

Instalaţia electrică a unei centrale termice destinate doar încălzirii încăperilor se supune respectării multor dispoziţii legislative, unele 
având caracter general, altele specifice tipurilor individuale de utilizare sau de combustibil.

3.3.1.  Schemă electrică Rodi Dual - Rodi Dual HR
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CENTRALINA
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fig. 6

CARACTERISTICI ELECTRICE
Alimentare: 230 VAC + 10% - 15%
Frecvenţă: 50 Hz
Curent maxim total: 4 A
IMPORTANT: dacă suma curentului pentru toate sarcinile conectate depăşeşte 4 A (inductiv), alimentaţi una sau mai multe 
sarcini prin contactoare.

IG: întrerupător general (pe circuitul imprimat este indicat  
 cu on/off)
IPC: întrerupător circulator instalaţie de încălzire
IPS: întrerupător circulatoare recirculare apă caldă
IBR: întrerupător arzător
L3: semnalizare circulator principal
L4: semnalizare arzător pornit (on)
L5: semnalizare termostat de siguranţă
L6: semnalizare blocare arzător (nu este inclusă în furnitură)
L7: semnalizare circulator recirculare apă menajeră
TA: termostat de ambianţă 
R1: termostat de încălzire - contact 1 
R2: termostat de încălzire - contact 2 
TS: termostat de siguranţă 
F: fuzibil de protecţie F4A 250V 
BR: arzător
BR - 2° stadio: comandă a doua treaptă a arzătorului 
PC: circulator instalaţie de încălzire

PS: circulator recirculare apă menajeră
PR: circulator recirculare centrală
P1: pompă zona 1
P2: pompă zona 2
P3: pompă zona 3
TA1: termostat ambianţă zona 1
TA2: termostat ambianţă zona 2
TA3: termostat ambianţă zona 3
S: termostat prioritate apă caldă (nu este inclus în   
 furnitură)
h1: contactor treapta 1 a arzătorului (nu este inclus în   
 furnitură)
h2: contactor treapta 2 a arzătorului (nu este inclus în   
 furnitură)
*: unitate de comandă climatică şi contacte aferente (nu   
 este inclusă în furnitură) 
**: modul pompe de zonă (nu este inclus în furnitură)

Unit. com. 
clim.
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3.3.2.  Exemple de conexiune cu arzătoare Riello

IB R

B R  B R
PR

B R

IB R

B R
PR

B R  B R

IB R

B R
PR

B R
PR

IB R

fig. 7

1 2

3 4

Tip de arzătoare reprezentate:

1– Arzătoare de gaz RS70, RS100, RS130
2– Arzătoare de gaz GAS 8 P/M, GAS 9 P/M, GAS 10 P/M
3– Arzătoare de motorină RL70, RL100, RL130
4– Arzătoare de motorină P 140 T/G, P200 T/G, P 300 T/G, P 450 T/G
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3.4.  Inversare sens deschidere uşă

În cazul în care este necesară inversarea sensului de deschidere a uşii, acţionaţi după cum urmează:
1. Schimbaţi piuliţa externă (sau bucşa) unei balamale cu bucşa de închidere diametral opusă; pe lateralul balamalei fixaţi apoi uşa cu 
ajutorul piuliţei interioare.
2. Repetaţi operaţiunea şi pentru cealaltă balama.
3. Pentru reglare, acţionaţi asupra piuliţelor corespunzătoare de pe balama. 

3.5.  Conexiune arzător

Vă amintim că panoul electric al centralei este prevăzut cu comandă pentru arzător în doua trepte.
Înainte de instalare, vă recomandăm să efectuaţi o curăţare adecvată a tuturor conductelor instalaţiei de alimentare cu combustibil, 
prin înlăturarea eventualelor reziduuri ce ar putea compromite buna funcţionare a centralei. 

Verificaţi valoarea presiunii maxime din focar în tabelele cu datele tehnice. Valoarea citită poate să crească în realitate cu 20% în cazul 
în care combustibilul utilizat nu este gaz sau motorină, ci păcură; printre altele, efectuaţi şi verificările următoare:
a)  Controlaţi etanşeitatea internă şi externă a instalaţiei de alimentare cu combustibil;
b) Reglaţi debitul de combustibil în funcţie de puterea cerută de centrală;
c) Controlaţi ca centrala să fie alimentată cu tipul de combustibil pentru care este prevăzută aceasta;
d) Controlaţi ca presiunea de alimentare a combustibilului să se încadreze între valorile menţionate pe plăcuţa arzătorului;
e)  Controlaţi ca instalaţia de alimentare cu combustibil să fie dimensionată pentru capacitatea maximă necesară centralei şi să fie 
dotată cu dispozitive de siguranţă şi control prevăzute de normele citate mai sus;
f ) Verificaţi ca gurile de aerisire ale încăperii centralei să aibă dimensiunile potrivite astfel încât să garanteze pătrunderea cantităţii 
necesare de aer prevăzută de norme şi suficientă pentru a obţine o ardere perfectă.

În particular, pentru utilizarea cu gaz este necesar:
g) Să controlaţi ca linia de alimentare şi ansamblul de transport gaz să fie conforme cu normele în vigoare în materie;
h)  Controlaţi ca toate conexiunile de gaz să fie etanşe;
i) Verificaţi ca ţevile de gaz să nu fie utilizate ca împământare a aparatelor electrice.

Dacă decideţi să nu utilizaţi centrala pe o anumită perioadă, întrerupeţi alimentarea cu combustibil. 

IMPORTANT
Umpleţi spaţiile dintre gura arzătorului şi uşă cu material termoizolant adecvat, spre exemplu, un cordon ceramic (fig. 8).

P6

4

1

3

2

Vezi paragraful 2.2 Dimensiuni lungime gură arzător (P6), diametru orificiu arzător (Øb) şi presurizare.

fig. 8

Legendă

1 Arzător
2 Uşă
3 Material termoizolant
4 Flanşă

Øb
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4.  MONTAJ

4.1.  Înveliş centrală tip carcasă din panouri RODI DUAL - RODI DUAL HR 70 - 400 (fig. 9)

a) Înfăşuraţi vata de sticlă pe corpul centralei lăsând la vedere puţurile pentru senzori (P) situate pe partea dreaptă.
b) În orificiile de pe partea inferioară a panourilor (1S) şi (1D), în funcţie de sensul de deschidere a uşii, treceţi cablurile de conexiune 
arzător – panou de comandă.
c) Montaţi panoul (1S) agăţând pliul superior de tubul cadru şi cel inferior de lonjeronul centralei.
d) Montaţi panoul superior (2S) pe centrală şi poziţionaţi pe acesta panoul de comandă. Desfăşuraţi capilarele termostatelor şi al 
termometrului şi introduceţi senzorii în puţuri.
e) Montaţi panoul (1D) conform instrucţiunilor de la punctul b) şi apoi panoul (2D), verificând introducerea capilarelor în ochiul 
prevăzut pe acesta. Fixaţi definitiv panoul de comandă.
f ) Fixaţi panourile superioare cu şuruburile şi închideţi orificiile de trecere cu buşoanele aferente (vezi figura). 

TM
TR2
TR1

TS
TMC

2S

2D

1S

1D

P

Legendă

P Puţuri pentru senzori
TR1-TR2 Termostate reglare centrală
TS Termostat de siguranţă

TM Termostat impuls circulator
TMC Termometru centrală.

fig. 9



20

4.2.  Înveliş centrală tip carcasă din panouri RODI DUAL - RODI DUAL HR 500 - 1300 (fig. 10)

a) Înfăşuraţi vata de sticlă pe corpul centralei lăsând la vedere puţurile pentru senzori situate pe partea dreaptă.
b) În orificiile de pe partea inferioară a panourilor (1S) şi (1D), în funcţie de sensul de deschidere a uşii, treceţi cablurile de conexiune 
arzător – panou de comandă.
c) Montaţi panoul inferior (1S) agăţând pliul superior de tubul cadru şi executaţi aceeaşi procedură cu panoul superior (2S).
d) Montaţi panoul superior (3S) pe centrală; poziţionaţi panoul de comandă pe panoul (3S); desfăşuraţi capilarele termometrului şi 
ale termostatelor şi introduceţi senzorii în puţuri (P).
e) Montaţi panourile (1D), (2D) şi (3D) acordând atenţie introducerii capilarelor în ochiul prevăzut pe panou (3D). Fixaţi definitiv 
panoul de comandă.

Legendă

P Puţuri pentru senzori
TR1-TR2 Termostate reglare centrală
TS Termostat de siguranţă

TM Termostat impuls circulator
TMC Termometru centrală.

fig. 10
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4.3.  Înveliş centrală tip doage

1) Înfăşuraţi vata de sticlă pe corpul centralei şi blocaţi-o cu banda din dotare (vezi fig. 11).

SCHEMA DI CHIUSURA DELLA REGGIA IN 
PLASTICA PER FISSAGGIO DELLA LANA 
SUL FASCIAME DELLA CALDAIA

fig. 11

2) Pregătiţi doagele introducând 4 buşoane de închidere pe fiecare din acestea, ca în imaginea explicativă.

fig. 12

3) Fixaţi cu şuruburile şi piuliţele corespunzătoare suporturile şi traversele de plăci.

fig. 13

SCHEMĂ DE ÎNCHIDERE A BENZII DIN PLASTIC 
PENTRU FIXAREA VATEI DE STICLĂ PE CILINDRUL 

EXTERIOR AL CENTRALEI
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NOTĂ: traversa indicată în figură, dacă este inclusă în ambalaj, se va poziţiona între cele două tuburi cadru pentru a susţine doagele.

fig. 14

4) Inseraţi doagele, prevăzute în prealabil cu buşoane de închidere, între suporturi şi traverse, ca în figura 15.

fig. 15

5) După ce aţi finalizat introducerea tuturor doagelor, treceţi la montarea profilurilor de închidere cu şuruburile autofiletante.

fig. 16

NOTĂ: în cazul centralelor cu racorduri superioare, vor trebui montate măştile centrale aferente, conform celor indicate în figura 16. 
În caz contrar, înveliţi complet partea superioară cu doagele şi închideţi cu profilurilor laterale. 
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6) Panoul de comandă furnizat în dotarea centralei va trebui montat pe suportul aferent furnizat în kit-ul ce se va fixa pe traversa 
anterioară a centralei. Pentru trecerea cablurilor, utilizaţi ochiurile existente (vezi figura 17).

fig. 17

NOTĂ:  în cazul în care kit-ul include o doagă port-panou (prevăzută cu orificii pentru şuruburi şi ochiuri pentru trecerea capilarelor) 
se recomandă utilizarea acesteia pentru o reglare mai comodă; în acest caz, panoul poate fi montat indiferent pe peretele lateral 
drept sau pe cel stâng.

fig. 18
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5.  PORNIRE 

IMPORTANT
Înainte de pornire, introduceţi complet turbulatoarele în conductele de gaze arse având grijă să le împingeţi în interior cel puţin 100 
mm.

5.1.  Verificări preliminare

Înainte de a porni centrala verificaţi următoarele:
- Datele de pe plăcuţă să corespundă celor ale reţelelor de alimentare electrică, hidraulică şi de combustibil lichid sau gazos; 
- Plaja de putere a arzătorului să fie compatibilă cu cea a centralei;
- În încăperea centralei să fie prezente atât instrucţiunile centralei cât şi cele ale arzătorului;
- Coşul de tiraj să funcţioneze corect;
- Deschiderea de aerisire existentă să fie dimensionată corespunzător şi fără obstacole;
- Uşa, camera de gaze arse şi placa arzătorului să fie închise astfel încât să fie garantată etanşeitatea gazelor arse în orice punct al 
centralei;
- Instalaţia să fie plină cu apă şi să se fi eliminat eventualele pungi de aer;
- Să existe măsuri împotriva îngheţului;
- Pompele de circulare să funcţioneze corect;
- Vasul de expansiune şi supapa/ele de siguranţă să fie corect conectate (fără întreruperi) şi să funcţioneze.
- Controlaţi părţile electrice şi funcţionarea termostatelor. 

5.2.  Tratarea apei

Fenomenele cele mai comune ce apar în instalaţiile termice 
sunt:

Depunerile de calcar

Depunerile de calcar împiedică schimbul termic între 
gazul de combustie şi apă, cauzând o creştere anormală a 
temperaturii părţilor expuse flăcării, reducând astfel simţitor 
durata de viaţă a centralei.

Calcarul se concentrează în punctele unde temperatura 
peretelui este mai mare şi cea mai bună protecţie, la nivel de 
construcţie, este eliminarea zonelor de supraîncălzire.

Depunerile constituie un strat neconductor ce reduce 
schimbul termic al generatorului, scăzându-i randamentul.
Acest lucru înseamnă că o parte semnificativă a căldurii 
obţinute în urma arderii nu este transferată integral către apa 
din instalaţie, şi se pierde la nivelul coşului.

Coroziune parte apă

Coroziunea suprafeţelor metalice ale centralei pe partea de apă se datorează trecerii în soluţie a fierului prin ionii săi (Fe+). În acest 
proces foarte importantă este prezenţa gazelor dizolvate şi în particular, a oxigenului şi a dioxidului de carbon.

Deseori, au loc fenomene corozive cu apă dedurizată şi/sau demineralizată care prin natura lor sunt mai agresive în relaţie cu fierul 
(ape acide cu Ph < 7): în aceste cazuri, dacă centrala este ferită de fenomenele de depunere a calcarului, nu este valabil şi în ceea ce 
priveşte coroziunea, fiind necesară tratarea apei cu agenţi de inhibare a proceselor corozive.

5.3.  Umplerea instalaţiei

Apa trebuie să intre în instalaţia de încălzire cât mai încet posibil şi în cantitate proporţională cu capacitatea de evacuare a aerului 
din corpurile vizate.
Timpul variază în funcţie de mărimea instalaţiei, dar în niciun caz nu este niciodată mai mic de 2 sau 3 ore.

În cazul instalaţiei cu vas de expansiune închis apa trebuie introdusă până când indicatorul manometrului nu se mai află în dreptul 
valorii de presiune statică prestabilită a vasului.
Efectuaţi apoi prima încălzire a apei până la temperatura maximă permisă de instalaţie, fără a depăşi totuşi 90°C.
În timpul acestei operaţiuni, aerul conţinut în apă este eliminat prin separatoarele de aer automate sau manuale prevăzute în 
instalaţie. Odată încheiată eliminarea aerului, readuceţi presiunea la valoarea prestabilită şi închideţi robinetul de alimentare 
manuală şi/sau automată.

30

20

10

0

%

5 10 15 20 mm

fig. 19

Diagramă calcar

%       % combustibil neutilizat
mm     mm de calcar
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6.  FUNCŢIONARE

Instalaţia de încălzire trebuie operată în mod corespunzător, astfel încât să se asigure pe de-o parte o ardere optimă cu emisii 
reduse în atmosferă de oxid de carbon, hidrocarburi nearse şi funingine şi de cealaltă parte, să se evite provocarea de daune asupra 
persoanelor şi bunurilor.

Valori de referinţă cu privire la ardere:

COMBUSTIBIL %CO2 Temperatură gaze arse % CO

Gaz 10 190°C 0 – 20 ppm

Motorină 13 195°C 10 – 80 ppm

Păcură 13,5 200°C 50 – 150 ppm

Se prezintă o diagrama care în funcţie de temperatura gazelor arse, a aerului şi a procentului de dioxid de carbon (%CO2) stabileşte 
randamentul centralei fără a lua în considerare pierderile prin învelişul centralei.

Exemplu

Combustibil     MOTORINĂ
Temperatură ambiantă   20°C
%CO2    13 %
Randament    91,4 %
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Legendă

Tf Temperatură gaze arse la nivelul coşului  °C – Ta Temperatură ambiantă °C – Go Motorină – Ho Păcură – G Gaz

Presiunea trebuie să reintre în intervalul valorilor exprimate în tabelul cu date tehnice.

fig. 20
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Creşterea termică între tur şi retur nu trebuie să depăşească 15°C, pentru a evita şocurile termice asupra structurii 
centralei.
Temperatura de retur în instalaţie trebuie să fie mai mare de 55°C cu scopul de a proteja centrala de coroziunea 
datorată condensării gazelor arse pe suprafeţe prea reci.
În acest scop este utilă reducerea temperaturii de retur, instalând o supapă de amestec tri- sau cvadri-direcţională. 
Prin urmare, garanţia nu acoperă daunele cauzate de condens. 

Este obligatorie instalarea unei pompe de recirculare (pompă anti-condens) pentru a amesteca returul de apă 
răcită. Această pompă trebuie să aibă o capacitate minimă de aprox. 5 m3/h şi, oricum, egală cu aprox. 1/3 din 
capacitatea pompei instalaţiei de încălzire.

Este necesar să menţineţi mereu activat întrerupătorul arzătorului.
Astfel, temperatura apei în centrală va staţiona în jurul valorii setate de la termostat. 

ATENŢIE
În caz de etanşare defectuoasă a gazelor arse în partea anterioară a centralei (uşă şi placă arzător) sau în cea posterioară 
(camera de gaze arse) este necesar să reglaţi tiranţii de închidere a părţilor individuale; dacă nici acest lucru nu este 
suficient, trebuie să înlocuiţi garniturile aferente. 

ATENŢIE
Nu deschideţi uşa şi nu închideţi camera de gaze arse în timp ce arzătorul funcţionează şi aşteptaţi câteva minute după 
stingerea acestuia pentru a permite răcirea părţilor izolatoare.

7.  ÎNTREŢINERE

Operaţiunile de întreţinere (şi de reparare) trebuie executate obligatoriu de personal calificat, ce îndeplineşte condiţiile 
stabilite de legislaţia în vigoare.

O întreţinere corectă a centralei termice şi a arzătorului, atât cu privire la mod cât şi la timp, permite acestora să funcţioneze în cele 
mai bune condiţii, cu respectarea mediului şi în deplină siguranţă pentru persoane, animale şi bunuri.

Pentru operaţiunile de întreţinere şi de reparaţii, producătorul le recomandă clienţilor să se adreseze unui centru de asistenţă 
autorizat calificat pentru a efectua cât mai bine operaţiunile de mai jos.

Înainte de a începe orice operaţiune de întreţinere, reparare, înlocuire a componentelor sau de curăţare internă a 
centralei şi mai ales înainte de a deschide uşa focarului, este necesar să luaţi următoarele măsuri de siguranţă:
- întrerupeţi alimentarea cu combustibil;
- dacă centrala era în funcţiune, aşteptaţi ca centrala să se răcească lăsând apa din instalaţie să circule;
- deconectaţi centrala şi arzătorul de la reţeaua de alimentare electrică;
- aşezaţi pe centrală un panou de semnalizare cu următorul text: 
NU UTILIZAŢI, CENTRALĂ ÎN OPERAŢIUNI DE ÎNTREŢINERE, SCOASĂ DIN FUNCŢIUNE

Pentru operaţiunile de întreţinere folosiţi echipament, mănuşi, ochelari şi măşti de protecţie corespunzătoare scopului.
Utilizaţi aspiratoare pentru a înlătura resturile rezultate în urma arderii ce se vor elimina în recipiente corespunzătoare pe care sunt 
înscrise indicaţiile necesare cu privire la conţinut.
Resturile rezultate în urma arderii sunt puternic poluante. Nu le dispersaţi în mediul înconjurător, ci depozitaţi-le în zonele 
de colectare aferente.

7.1.  Întreţinere ordinară

Condiţiile de funcţionare a generatorului de căldură diferă de la caz la caz şi depind de: combustibilul utilizat,
reglarea arzătorului, numărul de porniri, caracteristicile instalaţiei.
De aceea, nu este posibilă stabilirea în prealabil a unui interval de timp între o întreţinere şi următoarea.
Prin urmare, este necesar ca cel ce efectuează întreţinerea să stabilească un interval de timp între o operaţiune şi o alta în baza unei 
prime observări a stării de îmbâcsire a circuitului de gaze arse.

De principiu, se recomandă următoarele intervale de curăţare a conductelor (cu peria din dotare) şi a turbulatoarelor, în funcţie de 
tipul de combustibil:
- o dată pe an pentru funcţionarea pe gaz;
- o dată la trei luni pentru funcţionarea cu motorină;
- o dată pe lună pentru funcţionarea cu păcură.

În orice caz, se vor respecta eventualele norme locale cu privire la întreţinere.
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O curăţare rapidă a produsului trebuie efectuată deschizând uşa anterioară, extrăgând turbulatoarele şi curăţând conductele cu 
peria aferentă din dotare.
Această operaţiune, ce se va repeta cel puţin o dată pe lună în perioadele de activitate a generatorului, împiedică reziduurile 
rezultate în urma arderii să blocheze turbulatoarele într-o aşa măsură încât să facă îndepărtarea acestora foarte dificilă.
Pentru o curăţare mai radicală este necesară înlăturarea camerei de gaze arse pentru a elimina reziduurile de carbon prin partea 
posterioară.

În orice caz, în timpul operaţiunilor de întreţinere ordinară vor trebui curăţate cu peria conductele (după ce aţi scos turbulatoarele) şi 
focarul şi să adunaţi reziduurile din ardere şi prin uşiţele amplasate pe camera de gaze arse.

Nu utilizaţi pentru curăţarea schimbătorului de căldură produse inflamabile precum benzina, solvenţi sau altele.

De asemenea, trebuie să vă asiguraţi de buna funcţionare a instrumentelor de control şi de măsură ce deservesc generatorul 
(termostate, termometre) şi instalaţia (hidrometre, fluxostate, presostate, vase de expansiune, grupuri de alimentare, dispozitive de 
siguranţă).

E bine să analizaţi apa din instalaţie şi să realizaţi o tratare adecvată a acesteia pentru a evita formarea de depuneri de calcar care 
mai întâi reduc randamentul centralei şi cu timpul pot provoca distrugerea acesteia. Ţineţi cont că sărurile de calciu şi magneziu 
dizolvate în apă prin completări repetate, cauzează depuneri în centrală care blochează circularea internă a generatorului şi cauzează 
supraîncălzirea plăcii de metal, putând cauza eventuale daune ce nu pot fi atribuite geometriei de construcţie şi/sau materialelor 
utilizate şi/sau tehnicii de construcţie şi, prin urmare, nu sunt acoperite de garanţie.

Este de asemenea necesar să controlaţi ca învelişurile refractare şi garniturile de etanşare a gazelor arse să fie întregi şi în caz contrar, 
să le înlocuiţi.

7.2.  Întreţinere extraordinară la sfârşitul sezonului şi pe perioade lungi de inactivitate

Vor trebui efectuate toate operaţiunile descrise la capitolul anterior şi de asemenea:
- controlaţi starea de uzură a turbulatoarelor pentru a le putea înlocui din timp;
- după curăţarea circuitului de gaze arse se recomandă trecerea prin conductele de gaze arse a unei cârpe îmbibate cu soluţie 
diluată de sodă caustică;
- după ce aţi lăsat să se usuce, ştergeţi toate suprafeţele cu o cârpă îmbibată în ulei;
- închideţi perfect gura de aspiraţie a arzătorului şi racordul la coş pentru a evita trecerea continuă a aerului umed prin centrala 
solicitată de coş:
- se recomandă poziţionarea în interiorul focarului a unui recipient corespunzător cu var nestins ce are o acţiune higroscopică;
- nu goliţi instalaţia şi centrala;
- protejaţi cu vaselină grafitată şuruburile, piuliţele şi bolţurile uşii;
- semnalizaţi toate operaţiunile ce vor trebui efectuate la următoarea reactivare; în particular, trebuie să vă asiguraţi de funcţionarea 
corectă a pompei de recirculare.

7.3.  Întreţinerea arzătorului

La orice operaţiune de întreţinere asupra centralei, este necesară controlarea stării de funcţionare şi calibrarea arzătorului
conform manualului de utilizare, instalare şi întreţinere a acestuia.
Această operaţiune trebuie realizată de personal tehnic calificat.

7.4.  Verificarea funcţionării centralei

Pentru o funcţionare sigură a centralei este nevoie să verificaţi:
- buna funcţionare a termostatului de reglare;
- buna funcţionare a termostatului de siguranţă;
- reglarea şi buna funcţionare a termostatului de minim;
- buna funcţionare a sistemului de recirculare;
- buna funcţionare a termoregulatorului (dacă este montat);
- buna funcţionare a tuturor celorlalte dispozitive de siguranţă şi de control impuse de normele locale.

La prima revizie tehnică verificaţi de asemenea:
- conformitatea încăperii în vederea instalării;
- gurile de ventilare a încăperii;
- canalele de evacuare a gazelor arse, diametrul şi lungimea acestora;
- dacă centrala a fost montată conform instrucţiunilor.

În cazul în care echipamentul nu poate funcţiona corect şi fără a reprezenta pericol pentru persoane, animale şi bunuri, informaţi 
responsabilul cu instalaţia şi completaţi o declaraţie în acest sens.
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8.  DECLARAŢII DE CONFORMITATE A CONSTRUCTORULUI
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INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE 
A PANOULUI ELECTRIC
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Cutie de instrumente

În fig. 21 este reprezentată cutia ce se va utiliza pentru a fixa panoul electric pe centrală.
Deschiderile realizate pe partea din spate (A) şi cea laterală dreptunghică (C) (în cazul fixării cu suport) pot fi utilizate pentru a trece 
capilarele.
În cazul în care este necesar, sunt prevăzute deschideri laterale suplimentare (B) pentru introducerea racordurilor model PG 21 (nu 
sunt prevăzute în kit), pentru trecerea conexiunilor electrice.

fig. 21

Orificii trecere 
cabluri

Orificii trecere 
capilare

Rodi Dual 70÷1300
Rodi Dual HR 70÷1300 A - B A

Rodi Dual 1400÷3500
Rodi Dual HR 1400÷3500 B C

A

C

B



34

Montare panou

Înlăturarea carcasei

Înlăturaţi carcasa (A) pentru a putea fixa panoul (B) pe centrală, conform indicaţiei din figură, după ce aţi înlăturat şuruburile de fixare 
(C).

fig. 22

A

C

B

C

Montare placă-suport instrumente

Fixaţi placa-suport instrumente (A) de cutie (B), interpunând garnitura aferentă (C), conform indicaţiilor din figură. Fixarea se 
realizează introducând şuruburile M5 aferente prin partea inferioară a cutiei (D).

D

Orificii de trecere şuruburi 
M5 pentru fixarea de partea 

inferioară a cutiei

A

C

B

fig. 23
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Orificii de trecere şuruburi 
M5 de fixare

fig. 24

Poziţionare şi fixare cutie

Poziţionaţi cutia pe panoul centralei montat anterior conform indicaţiilor din figurile de mai jos.
Orificiile existente prevăzute pe cutie trebuie să corespundă celor realizate pe panouri.
Efectuaţi fixarea acesteia cu şuruburile autoperforante aferente conform indicaţiilor din fig. 27. 

fig. 25

Orificiu de centrare cutie pentru 
centralele model Rodi Dual 70-80, 

Rodi Dual HR 70-80
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fig. 26

Orificii de centrare cutie pentru 
celelalte modele de centrale Rodi 

Dual

fig. 27

Orificii pentru fixarea 
şuruburilor autoperforante
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Montare panou electric complet

Înlăturaţi panoul din dreapta şi efectuaţi legăturile electrice ale panoului.

fig. 28

Montaţi carcasa şi panoul drept conform celor indicate în desen.

fig. 29
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Montare panou electric cu cutie  ( Rodi Dual 1400 ÷ 3500, Rodi Dual HR 1400 ÷ 3500)

Fixarea ansamblului panou centrală – cutie cu suport constă în 4 faze:
1) efectuaţi operaţiunile preliminare indicate in fig. 22-23 şi 24 şi pregătiţi legăturile electrice ale panoului;
2) remontaţi carcasa (A) cu şuruburile aferente (B) fig. 30;
3) fixaţi pre-ansamblul (C) în suport (D) utilizând şuruburile aferente M4 (E) conform indicaţiilor din fig. 31-32;
4) efectuaţi legăturile electrice ale panoului şi fixaţi-l de corpul centralei cu şuruburile aferente din fig. 33-34.

Orificii de fixare panou centrală cutie cu 
suport, utilizând şuruburile aferente M4

fig. 31

fig. 30

B

A
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fig. 33

Fixare panou

fig. 32

Orificii de trecere capilare

D

E

C

fig. 34
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Fixare panou
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