
IST 03 C 471 - 01     

MANUAL DE INSTALARE, 
UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE

TAHITI DUAL

RO



2

Stimate Cumpărător,

Vă mulţumim pentru că aţi ales şi achiziţionat centralele noastre termice. Vă invităm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni 
privind 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 cu 
stricteţe normele în vigoare;
• firma specializată este obligată prin lege să elibereze declaraţia de conformitate pentru instalaţia 
efectuată conform normelor în vigoare;
• orice persoană care încredinţează instalarea unei firme instalatoare neautorizate este pasibilă de sancţiuni 
administrative;
• întreţinerea centralelor termice poate fi efectuată doar de personal calificat ce îndeplineşte toate cerinţele 
prevăzute de legislaţia în vigoare;
• completarea cărţii tehnice, ulterior studiului parametrilor de ardere, trebuie efectuată de firma 
instalatoare.
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Indicaţii generale pentru instalator, pentru responsabilul cu întreţinerea şi pentru utilizator

Acest manual de instrucţiuni, care face parte integrantă şi esenţială din produs, trebuie oferit de instalator utilizatorului care îl va păstra cu 
grijă pentru orice consultare ulterioară.
Acest manual de instrucţiuni trebuie să însoţească aparatul în cazul în care acesta este vândut sau transferat. 
 

Acest aparat a fost produs pentru a fi conectat la un sistem de încălzire a apei pentru a încălzi ambientul şi la un sistem de 
distribuţie a apei calde menajere.
Acest echipament trebuie utilizat exclusiv în scopul pentru care a fost construit.
Orice altă întrebuinţare este considerată neadecvată, 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.

Daunele cauzate de erori de instalare, de utilizare sau de nerespectare a instrucţiunilor constructorului, exclud orice responsabilitate 
contractuală şi extra-contractuală din partea producătorului.
Înainte de a instala aparatul, verificaţi ca datele tehnice ale acestuia să corespundă cu cerinţele de utilizare corectă a acestuia în cadrul 
instalaţiei.

Verificaţi ca aparatul să fie neatins şi să nu fi suferit avarii în timpul transportului şi al operaţiunilor de transport: nu instalaţi aparate vizibil 
avariate şi/sau defecte.

Nu astupaţi grătarele de aspiraţie a aerului.

Pentru toate aparatele cu dotări opţionale sau prevăzute cu kit-uri (inclusiv cele electrice) se vor utiliza doar accesorii originale.

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 un pericol.

Dacă aparatul 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.
Eventuala reparare a produsului va fi efectuată cu piese de schimb originale.

Nerespectarea celor de mai sus poate compromite siguranţa aparatului şi poate reprezenta un pericol pentru persoane, animale şi/sau 
bunuri.

Pentru asistenţă tehnică şi reparaţii, producătorul recomandă tuturor clienţilor să se adreseze centrelor de asistenţă specializate, al căror 
personal este calificat să execute corespunzător operaţiunile menţionate.
 

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

Dacă aparatul nu este utilizat mai mult timp, deconectaţi-l de la reţeaua electrică şi închideţi robinetul de gaz. 
Atenţie: În acest caz, funcţia electronică anti-îngheţ a aparatului nu funcţionează.

În cazul în care există pericol de îngheţ, adăugaţi antigel în instalaţia de încălzire: nu se recomandă golirea instalaţiei, din moment ce 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 aparatele 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 aparate electrice;
- nu aprindeţi foc şi nu fumaţi;
- închideţi robinetul principal de gaz;
- deschideţi uşile şi ferestrele;
- adresaţi-vă unui Centru de Asistenţă, firmei furnizoare de gaz sau unui instalator autorizat. 
Este strict interzisă căutarea scurgerilor de gaz cu ajutorul flăcării.

Acest aparat a fost proiectat pentru a fi instalat în ţările de destinaţie specificate pe eticheta ambalajului şi pe plăcuţa de 
identificare a centralei termice: instalarea în alte ţări decât cele specificate poate reprezenta un pericol pentru persoane, 
animale şi/sau bunuri.

Producătorul respinge orice răspundere contractuală şi extra-contractuală pentru nerespectarea tuturor prevederilor de mai sus.
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INSTRUCŢIUNI RAPIDE DE FUNCŢIONARE

Următoarele instrucţiuni permit aprinderea şi reglarea rapidă a centralei termice, pentru o utilizare imediată.
 

Aceste instrucţiuni presupun că a fost efectuată instalarea centralei termice de către o firmă specializată autorizată, a fost 
efectuată prima aprindere şi centrala termică a fost deja pregătită pentru o funcţionare corectă.

Dacă asupra centralei termice au fost instalate accesorii, aceste instrucţiuni nu sunt suficiente pentru o funcţionare 
corectă. În acest caz, consultaţi instrucţiunile complete ale centralei termice şi instrucţiunile accesoriilor instalate.

Pentru o descriere completă a funcţionării centralei termice şi pentru instrucţiuni asupra siguranţei din timpul utilizării, consultaţi 
instrucţiunile complete din acest manual.

1. Deschideţi robinetul de gaz din partea superioară a centralei termice.

2. Comutaţi întrerupătorul de pe instalaţia electrică din amonte de centrala electrică în poziţia ON (PORNIT): LED-ul verde de alimentare de pe 
panoul de comandă (1 din fig. 1) se aprinde.
 

3. Dacă nu se doreşte activarea funcţiei de încălzire, aduceţi selectorul centralei termice (9 fig. 1) în poziţia VARĂ: se va activa doar funcţia apă 
caldă menajeră.

 

4. Dacă se doreşte activarea funcţiei de încălzire, aduceţi selectorul centralei termice (9 din fig. 1) în poziţia IARNĂ: se vor activa funcţiile apă 
caldă menajeră şi de încălzire.

5. Pentru a regla temperatura apei calde menajere, aduceţi mai întâi regulatorul apă caldă menajeră (10 din fig. 1) în poziţia de mijloc 
(aproximativ 45°C). Reglaţi-l apoi în funcţie de propriile utilizări.

6. Pentru a regla temperatura apei pentru încălzire, aduceţi mai întâi regulatorul de apă pentru încălzire (11 din fig. 1) la ora 2-3 (circa 70°C). 
Reglaţi-l apoi pentru utilizarea proprie.

7. Setaţi valoarea temperaturii ambiante dorite de la termostatul de cameră din interiorul locuinţei (dacă există).

În acest moment centrala termică este pregătită de funcţionare.
 
Dacă centrala termică se blochează, este posibil să o deblocaţi aducând selectorul centralei termice (9 din fig. 1) în poziţia de deblocare 
pentru câteva secunde şi apoi în poziţia dorită.

Selector centrslă în 
poziţia VARĂ

Selector centrslă în 
poziţia IARNĂ

Regulator apă caldă 
menajeră

Regulator apă caldă 
pentru încălzire

Led de alimentare

Selector centrală termică 
în poziţia DEBLOCARE



5

CUPRINS

Informaţii importante .........................................................................................................................................................................................................................................pag. 2

Indicaţii generale pentru instalator, pentru responsabilul cu întreţinerea şi pentru utilizator ...................................................................................................pag. 3
Instrucţiuni rapide de funcţionare ......................................................................................................................................................................pag. 4

1. Instrucţiuni pentru utilizator ....................................................................................................................................................................................................................pag. 7

 1.1 Panoul de comandă ..................................................................................................................................................................................................................................pag. 7
 1.2 Funcţionarea centralei .............................................................................................................................................................................................................................pag. 9
  1.2.1 Pornire ...................................................................................................................................................................................................................................................pag. 9  
  1.2.2 Funcţionarea .......................................................................................................................................................................................................................................pag. 9
  1.2.3 Funcţionare cu sondă externă instalată (opţional) ..............................................................................................................................................................pag. 10
 1.3 Blocarea centralei.......................................................................................................................................................................................................................................pag. 11
  1.3.1 Blocarea arzătorului .........................................................................................................................................................................................................................pag. 11  
  1.3.2 Blocarea cauzată de supraîncălzire ............................................................................................................................................................................................pag. 11
  1.3.3 Blocarea cauzată de lipsă de tiraj forţat (blocare gaze arse) ............................................................................................................................................pag. 11
  1.3.4 Blocarea cauzată de presiune insuficientă în sistem ...........................................................................................................................................................pag. 11
  1.3.5 Blocarea cauzată de defectarea sondelor de temperatură ...............................................................................................................................................pag. 12
 1.4 Întreţinere .....................................................................................................................................................................................................................................................pag. 12
 1.5 Instrucţiuni pentru utilizator .................................................................................................................................................................................................................pag. 12

2. Caracteristici tehnice si dimensiuni ..............................................................................................................................................................pag. 12

 2.1 Caracteristici tehnice ................................................................................................................................................................................................................................pag. 12
 2.2 Dimensiuni ...................................................................................................................................................................................................................................................pag. 14
 2.3 Circuite hidraulice ......................................................................................................................................................................................................................................pag. 16
 2.4 Parametri de funcţionare ........................................................................................................................................................................................................................pag.    18
 2.5 Caracteristici generale ..............................................................................................................................................................................................................................pag.    19
 
3. Instrucţiuni pentru instalator ........................................................................................................................................................................pag.   20

 3.1 Norme pentru instalare ...........................................................................................................................................................................................................................pag.    20
 3.2 Instalare  ......................................................................................................................................................................................................................................................pag.    20
  3.2.1 Ambalajul .............................................................................................................................................................................................................................................pag.    20
  3.2.2 Alegerea locului de instalare a centralei ..................................................................................................................................................................................pag.    20
  3.2.3 Amplasarea centralei .......................................................................................................................................................................................................................pag.    20
  3.2.4 Montarea centralei ...........................................................................................................................................................................................................................pag.    22
  3.2.5 Ventilarea încăperii ...........................................................................................................................................................................................................................pag.    22
  3.2.6 Sistem de aspiraţie aer/evacuare gaze arse pentru centrale cu tiraj normal .............................................................................................................pag.    22
  3.2.7 Sistem de aspiraţie aer/evacuare gaze arse pentru centrale cu tiraj forţat.................................................................................................................pag.    24
   3.2.7.1 Configurare ţevi de aspiraţie aer/evacuare gaze arse: B22, C12, C32, C42, C52, C82 .....................................................................pag.    24
   3.2.7.2 Aspiraţia aerului şi evacuarea gazelor arse prin ţevile coaxiale Ø 100/60 mm .................................................................................pag.    25
   3.2.7.3 Aspiraţia aerului/evacuarea gazelor arse prin ţevi separate Ø 80 mm ................................................................................................pag.    26
  3.2.8  Verificarea randamentului arderii ..............................................................................................................................................................................................pag.    28
   3.2.8.1 Funcţie curăţare coş ................................................................................................................................................................................................pag.    28
   3.2.8.2 Măsurători ...................................................................................................................................................................................................................pag.    29
  3.2.9 Racordarea la reţeaua de gaz .......................................................................................................................................................................................................pag.    29
  3.2.10 Conexiuni hidraulice .....................................................................................................................................................................................................................pag.    30
  3.2.11 By-pass reglabil ...............................................................................................................................................................................................................................pag.    30
  3.2.12 Conectarea la reţeaua electrică .................................................................................................................................................................................................pag.    30
  3.2.13 Conectarea la termostatul de cameră (opţional) ...............................................................................................................................................................pag.    31
  3.2.14 Conectarea la comanda de la distanţă Open Therm (opţional) ...................................................................................................................................pag.    31
  3.2.15 Instalarea sondei externe (opţional) şi funcţionarea la temperatură fluctuantă ....................................................................................................pag.    31
  3.2.16 Instalarea unui comutator telefonic ........................................................................................................................................................................................pag.    32
 3.3 Umplerea instalaţiei ..................................................................................................................................................................................................................................pag.    32
 3.4 Pornirea centralei .......................................................................................................................................................................................................................................pag.    33
  3.4.1 Verificări preliminare ........................................................................................................................................................................................................................pag.    33
  3.4.2 Pornirea şi oprirea .............................................................................................................................................................................................................................pag.    33
 3.5 Scheme electrice ........................................................................................................................................................................................................................................pag.    34
 3.6 Reglajul centralei pentru alte tipuri de gaz şi reglarea arzătorului .........................................................................................................................................pag.    35

4. Testarea centralei............................................................................................................................................................................................pag.   36

 4.1 Verificări preliminare .................................................................................................................................................................................................................................pag.    36
 4.2 Pornirea şi oprirea ......................................................................................................................................................................................................................................pag.    36

5. Întreţinere  ....................................................................................................................................................................................................pag.   36

 5.1 Programul de întreţinere .........................................................................................................................................................................................................................pag. 36
 5.2 Analiza arderii ..............................................................................................................................................................................................................................................pag. 36

6. Tabelul defecţiunilor tehnice .........................................................................................................................................................................pag.   37

7. Declaraţii de conformitate a constructorului ...............................................................................................................................................pag.   39



6

INDEXUL IMAGINILOR

fig. 1 - Panoul de comandă .............................................................................................................................................................................................. pag. 7

fig. 2 - Curbe de termoreglare ........................................................................................................................................................................................ pag. 11

fig. 3 - Robinetul de umplere .......................................................................................................................................................................................... pag. 12

fig. 4 - Dimensiunile modelelor CTN şi RTN ............................................................................................................................................................... pag. 14

fig. 5 - Dimensiunile modelelor CTFS şi RTFS ............................................................................................................................................................ pag. 15

fig. 6 - Schema hidraulică a modelului CTN 24 ......................................................................................................................................................... pag. 16

fig. 7 - Schema hidraulică a modelelor CTFS 24/28 ................................................................................................................................................. pag. 16

fig. 8 - Schema hidraulică modelelor RTN 24 ............................................................................................................................................................. pag. 17

fig. 9 - Schema hidraulică a modelelor RTFS 24/28 ................................................................................................................................................. pag. 17

fig. 10 - Şablon pentru racorduri centrală .................................................................................................................................................................... pag. 21

fig. 11 - Racordarea la coşul de gaze arse al modelelor CTN şi RTN ................................................................................................................... pag. 23

fig. 12 - Dimensiunile şi mărimile pentru racordarea la ţeava de evacuare a gazelor arse pentru modelul CTN ............................... pag. 23

fig. 13 - Aspiraţie aer/evacuare gaze arse prin ţevi coaxiale (CTFS şi RTFS) .................................................................................................... pag. 25

fig. 14 - Dimensiuni pentru racordarea la ţeava coaxială de aspiraţie aer/evacuare gaze (CTFS şi RTFS) ............................................. pag. 25

fig. 15 - Kit de separare 0SDOPPIA03 (CTFS 24 şi RTFS 24) ................................................................................................................................... pag. 26

fig. 16 - Kit de separare 0SDOPPIA06 (CTFS 28 şi RTFS 28) ................................................................................................................................... pag. 26

fig. 17 - Aspiraţie aer/evacuare gaze utilizând ţevi separate (CTFS şi RTFS) .................................................................................................... pag. 27

fig. 18 - Dimensiuni pentru racordarea la ţevile separate de aspiraţie aer/evacuare gaze arse ............................................................... pag. 27

fig. 19 - Exemple de instalare a ţevilor separate de aspiraţie aer/evacuare gaze arse ................................................................................. pag. 28

fig. 20 - Exemple de instalare a ţevilor separate de aspiraţie aer/evacuare gaze arse ................................................................................. pag. 28

fig. 21 - Deschidere carcasă ............................................................................................................................................................................................. pag. 28

fig. 22 - Funcţia de curăţare ............................................................................................................................................................................................. pag. 29

fig. 23 - Exemple de puncte de măsurare a randamentului de ardere .............................................................................................................. pag. 29

fig. 24 - Racordarea la reţeaua de gaz .......................................................................................................................................................................... pag. 29

fig. 25 - By-pass .................................................................................................................................................................................................................... pag. 30

fig. 26 - Instalarea comenzii la distanţă Open Therm .............................................................................................................................................. pag. 31

fig. 27 - Relaţia dintre poziţia Condensatorului P6 - Curbe de termoreglare .................................................................................................. pag. 32

fig. 28 - Curbe de termoreglare ...................................................................................................................................................................................... pag. 32

fig. 29 - Schema electrică ................................................................................................................................................................................................. pag. 34

fig. 30 - Comutare gaz - jumper de selecţie gaz ....................................................................................................................................................... pag. 35

fig. 31 - Comutare gaz – bobină modulatoare supapă gaz ................................................................................................................................... pag. 35

fig. 32 - Comutare gaz – priză de presiune ................................................................................................................................................................. pag. 35

fig. 33 - Comutare gaz – Reglare panou comandă ................................................................................................................................................... pag. 35

fig. 34 - Comutare gaz – Reglare supapă gaz............................................................................................................................................................. pag. 35

INDEXUL TABELELOR

Tabel 1 - Corespondenţa APRINDERE LED- STARE CENTRALĂ în mod de funcţionare normală ............................................................... pag. 8

Tabel 2 - Corespondenţa APRINDERE LED- STARE CENTRALĂ în caz de defecţiune ..................................................................................... pag. 8

Tabel 3 - Date referitoare la capacitate pentru modelele CTN 24 şi RTN 24 .................................................................................................... pag. 18

Tabel 4 - Date referitoare la capacitate pentru modelele CTFS 24 şi RTFS 24................................................................................................. pag. 18

Tabel 5 - Date referitoare la capacitate pentru modelele CTFS 28 şi RTFS 28................................................................................................. pag. 18

Tabel 6 - Date generale model........................................................................................................................................................................................ pag. 19

Tabel 7 - Date referitoare la ardere pentru modelele CTN 24 şi RTN 24 ........................................................................................................... pag. 19

Tabel 8 - Date referitoare la ardere pentru modelele CTFS 24 şi RTFS 24 ........................................................................................................ pag. 19

Tabel 9 - Date referitoare la ardere pentru modelele CTFS 28 şi RTFS 28 ........................................................................................................ pag. 19

Tabel 10 - Relaţia ”Temperatură – Rezistenţă nominală” a sondelor de temperatură .................................................................................. pag. 34



7

1.  InsTruCţIunI PEnTru uTIlIzATOr
1.1.  Panou de comandă

1. lED de alimentare (verde)
Acest LED semnalează faptul că centrala este alimentată cu curent electric.

2. lED de semnalare (roşu)
Când acest LED este aprins continuu, semnalează faptul că temperatura apei din centrala de încălzire are o valoare cuprinsă între 25 şi 35°C. 
Când LED-ul luminează intermitent, semnalează blocarea centralei din cauza unei anomalii de funcţionare.

3. lED de semnalare (roşu)
Când acest LED este aprins continuu, semnalează faptul că temperatura apei din instalaţia de încălzire are o valoare cuprinsă între 36 şi 45°C. 
Când LED-ul luminează intermitent, semnalează acţiunea termostatului de siguranţă al centralei din cauza unei anomalii de funcţionare.

4. lED de semnalare (roşu)
Când acest LED este aprins continuu, semnalează faptul că temperatura apei din instalaţia de încălzire are o valoare cuprinsă între 46 şi 55°C. 
Când LED-ul luminează intermitent, semnalează o anomalie în funcţionarea coşului de gaze arse (modelele CTN şi RTN) sau a ţevilor de 
aspiraţie aer şi/sau de evacuare a gazelor arse (CTFS şi RTFS).

5. lED de semnalare (roşu)
Când acest LED este aprins continuu, semnalează faptul că temperatura apei din instalaţia de încălzire are o valoare cuprinsă între 56 şi 65°C. 
Când LED-ul luminează intermitent, semnalează acţiunea dispozitivului de blocare a arzătorului din cauza unei anomalii de funcţionare.

6. lED de semnalare (roşu)
Când acest LED este aprins continuu, semnalează faptul că temperatura apei din centrala de încălzire are o valoare cuprinsă între 66 şi 75°C. 
Când LED-ul luminează intermitent, semnalează că valoarea presiunii apei în centrală este prea scăzută.

7. lED de semnalare (roşu)
Când acest LED este aprins continuu, semnalează faptul că temperatura apei din centrala de încălzire are o valoare cuprinsă între 76 şi 85°C. 
Când LED-ul luminează intermitent, semnalează că valoarea temperaturii depăşeşte 85°C.

8. lED de semnalare (galben)
Atunci când acest LED este aprins continuu, semnalează prezenţa flăcării pe arzător.
Atunci când LED-ul luminează intermitent, semnalează blocarea centralei din cauza unei anomalii de funcţionare.

9. selector stare centrală termică
Cu selectorul în poziţia OFF (OPRIT) centrala termică se află în stand-by.
Cu selectorul în poziţia VARĂ   centrala termică este pregătită doar pentru producerea de apă caldă menajeră.
Cu selectorul în poziţia IARNĂ    centrala termică este pregătită atât pentru încălzire cât şi pentru producerea de apă caldă menajeră.
Cu selectorul în poziţia ANTI-ÎNGHEŢ   doar funcţia anti-îngheţ a centralei termice este activată.
Cu selectorul în poziţia DEBLOCARE  se reactivează funcţionarea centralei termice după intervenţia dispozitivului de blocare a arzătorului.

10. regulator de temperatură a apei calde menajere
Funcţia acestui buton este aceea de a fixa valoarea temperaturii apei calde menajere, între o valoare minimă de 35°C şi o valoare maximă de 
57°C.
ATENŢIE
Centrala este echipată cu un regulator special ce limitează valoarea debitului apei menajere la 10 litri pe minut. Temperatura apei calde 
menajere furnizate de centrala termică depinde nu numai de setările regulatorului, ci şi de debitul solicitat de utilizator şi de temperatura 
apei la intrarea în centrală.

11. regulator de temperatură a apei pentru încălzire
Funcţia acestui buton este aceea de a fixa valoarea temperaturii apei din instalaţia de încălzire, între o valoare minimă de 35°C şi o valoare 
maximă de 78°C.

12. Manometru apă
Manometrul pentru apă indică valoarea presiunii apei din instalaţia de încălzire.

fig. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
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CORESPONDENŢĂ APRINDERE LED – STARE CENTRALĂ

Funcţionare normală LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 lED 6 LED 7 LED 8

Centrală alimentată electric VERDE n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i

Arzător aprins VERDE n.i n.i n.i n.i n.i n.i GALBEN

Temp. înc. < 25 °C VERDE OFF OFF OFF OFF OFF OFF n.i

26 °C < Temp. înc. < 35 °C VERDE ROŞU OFF OFF OFF OFF OFF n.i

36 °C < Temp. înc. < 45 °C VERDE OFF ROŞU OFF OFF OFF OFF n.i

46 °C < Temp. înc. < 55 °C VERDE OFF OFF ROŞU OFF OFF OFF n.i

56 °C < Temp. înc. < 65 °C VERDE OFF OFF OFF ROŞU OFF OFF n.i

66 °C < Temp. înc. < 75 °C VERDE OFF OFF OFF OFF ROŞU OFF n.i

76 °C < Temp. înc. < 85 °C VERDE OFF OFF OFF OFF OFF ROŞU n.i

Tabel 1

Defecţiune LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 lED 6 LED 7 LED 8

lipsă alimentare electrică OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Blocarea termostatului de siguranţă VERDE OFF ROŞU L OFF OFF OFF OFF OFF

Blocare termostat gaze arse (Tn)
Blocare presostat aer (TFs)

VERDE OFF OFF ROŞU L OFF OFF OFF OFF

Blocarea din cauza lipsei flăcării VERDE OFF OFF OFF ROŞU L OFF OFF OFF

Blocare presostat apă VERDE OFF OFF OFF OFF ROŞU L OFF OFF

Blocare supapă gaz VERDE OFF ROŞU I OFF OFF OFF OFF GALBEN L

Alarmă tur (>85°C) VERDE OFF OFF OFF OFF OFF ROŞU L OFF

Defectarea senzorului de temperatură a ACM VERDE ROŞU L OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Defectarea senzorului de temp. în sistem VERDE ROŞU L OFF OFF OFF OFF OFF GALBEN L

Alarmă sondă boiler VERDE ROŞU LA OFF OFF OFF OFF OFF GALBEN LA

Defectare conexiune comandă la distanţă VERDE OFF OFF ROŞU L OFF OFF OFF GALBEN L

Tabel 2

LEGENDA
OFF  LED stins
ROŞU  LED-ul luminează continuu (în culoarea indicată)
ROŞU L  LED-ul sau LED-urile luminează intermitent simultan (în culoarea indicată)
ROŞU LA  LED-urile luminează intermitent alternativ (în culoarea indicată)
n.i.  starea LED nu influenţează
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1.2. Funcţionarea centralei 

1.2.1. Pornire

se presupune că instalarea centralei termice a fost efectuată de către o firmă specializată autorizată, a fost efectuată prima 
aprindere şi centrala termică a fost deja pregătită pentru o funcţionare corectă.

- deschideţi robinetul de gaz;
- aduceţi întrerupătorul de pe instalaţia electrică în amonte de centrala termică în poziţia ON (se aprinde LED-ul de alimentare 1);
- alegeţi sistemul de funcţionare acţionând asupra selectorului 9: OFF/VARĂ/IARNĂ/ANTI-ÎNGHEŢ;
- setaţi valoarea de temperatură dorită pentru instalaţia de încălzire rotind butonul de reglare a temperaturii apei de încălzire 11;
- setaţi valoarea de temperatură dorită pentru apa caldă menajeră rotind butonul regulatorului de temperatură a apei menajere 10 (doar 
pentru modelele CTN şi CTFS);
- setaţi valoarea temperaturii ambiante dorite de la termostatul de cameră (opţional).

ATENŢIE
După o perioadă lungă de inactivitate a centralei, în special în cazul centralelor ce funcţionează cu GPl, puteţi întâmpina dificultăţi 
la aprindere. De aceea, înainte de a porni centrala, este bine să porniţi un alt aparat alimentat cu gaz (de exemplu, aragazul). Cu 
toate acestea, centrala termică ar putea să se blocheze o dată sau de două ori. reluaţi funcţionarea acesteia aducând selectorul 9 în 
poziţia de deblocare timp de 2 secunde şi apoi în poziţia dorită.

1.2.2. Funcţionarea 

ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

Pentru a regla temperatura apei pentru încălzire acţionaţi asupra regulatorului 11.
Intervalul de reglare a temperaturii de încălzire porneşte de la 35°C la 78°C (din poziţia sfârşit de cursă antiorară în poziţia sfârşit de cursă 
orară);
Temperatura instantanee a apei de încălzire se poate citi de pe panoul de comandă prin intermediul LED-urilor 2+7 (fig. 1).
Pentru a evita aprinderi şi stingeri frecvente în modul încălzire, centrala termică are un timp de aşteptare între două aprinderi de 4
minute.
Dacă temperatura apei din sistem coboară mai jos de 40°C, timpul de aşteptare este resetat şi centrala va porni (funcţia Antifast).

APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Funcţia de producere a apei calde menajere este posibilă în cazul modelelor CTN, CTFS şi al modelelor RTN şi RTFS prin boiler extern 
(opţional). Această funcţie are întotdeauna întâietate faţă de funcţia de încălzire a apei din instalaţie.

Pentru modelele CTN şi CTFS, intervalul de reglare a temperaturii variază de la 35°C la 57°C (din poziţia de sfârşit de cursă antiorară în poziţia 
de sfârşit de cursă orară a regulatorului 10).
Pentru modelele RTN şi RTFS cu boiler extern (opţional), cu sondă NTC (10 kΩ @ β=3435; consultaţi datele tehnice ale boilerului), intervalul de 
reglare a temperaturii variază de la 35°C la 57°C (din poziţia de sfârşit de cursă antiorară în poziţia sfârşit de cursă orară a regulatorului 10). 
La modelele RTN şi RTFS dotate cu boiler extern (opţional) cu sondă termostat, valoarea temperaturii dorite pentru apa caldă menajeră 
este setată direct de la boiler (a se vedea instrucţiunile ataşate acestuia), regulatorul 10 neavând niciun efect asupra funcţionării acestei 
configuraţii.
Centrala este dotată cu un limitator de debit, care permite obţinerea a maxim 10 litri de apă pe minut.
Debitul de apă caldă menajeră pe minut produsă de centrală la temperatura dorită depinde de puterea de încălzire a centralei şi de 
temperatura apei reci, şi se determină după următoarea formulă:

     K
l = litri de apă caldă pe minut =           --------
    ΔT

unde K este:
- 334 pentru modelul CTN 24
- 341 pentru modelul CTFS 24
- 410 pentru modelul CTFS 28

ΔT = temperatura apei calde – temperatura apei reci

De exemplu, în cazul modelului CTFS 24, dacă temperatura apei reci este de 8°C şi se doreşte apă caldă de 38°C pentru a face un duş, valoarea 
lui ΔT este:

ΔT = 38°C - 10°C = 30°C

şi debitul apei calde (litri pe minut) ce se obţine la temperatura dorită de 38°C va fi

       341
l = --------- = 11,4 [litri pe minut] (apă mixtă de la robinet)
        30
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ANTI-ÎNGHEŢ

Centrala termică este dotată cu un sistem de protecţie anti-îngheţ activ în regimurile de funcţionare: VARĂ, IARNĂ şi ANTI-ÎNGHEŢ.

Funcţia anti-îngheţ protejează doar centrala termică, nu întreaga instalaţie de încălzire.
Protecţia instalaţiei de încălzire trebuie să se realizeze cu ajutorul unui termostat de cameră, care se dezactivează atunci 
când selectorul se află în poziţia AnTI-ÎnGHEţ şi OFF.
Prin urmare, dacă intenţionaţi atât protejarea centralei termice cât şi a instalaţiei, selectaţi cu ajutorul selectorului 9 
poziţia IARNĂ .

Atunci când senzorul de temperatură a apei de încălzire măsoară o temperatură a apei de 5 °C, centrala termică se aprinde şi rămâne aprinsă 
la valoarea minimă a puterii termice până când temperatura apei de încălzire atinge o temperatură de 30°C sau timp de 15 minute.
În cazul în care centrala termică se blochează, pompa garantează circulaţia. 

În cazul modelelor CTN şi CTFS, funcţia anti-îngheţ protejează şi circuitul sanitar.
Atunci când senzorul de temperatură a apei menajere măsoară o temperatură a apei de 5°C, centrala termică porneşte şi rămâne aprinsă la 
valoarea minimă a puterii termice până când temperatura apei menajere atinge o temperatură de 10°C sau timp de 15 minute (supapa de 
deviere este trecută în poziţia apă caldă).
În cazul în care centrala termică se blochează, pompa garantează circulaţia.

La centralele doar cu funcţia încălzire prevăzute cu boiler extern pentru producţia de apă caldă menajeră ce include un senzor de 
temperatură de tip termostat, funcţia anti-îngheţ NU protejează boilerul. În acest caz, protecţia boilerului se obţine setând centrala în poziţia 
VARĂ  sau IARNĂ  şi selectând temperatura apei menajere de la termostatul boilerului la o valoare de peste 0 °C.

La centralele doar cu funcţia încălzire prevăzute cu boiler extern pentru producţia de apă caldă menajeră ce include un senzor de 
temperatură de tip NTC (10 kΩ @ β=3435; consultaţi datele tehnice ale boilerului), funcţia anti-îngheţ protejează şi boilerul. 
Atunci când senzorul de temperatură al boilerului măsoară o temperatură a apei de 5 °C, centrala termică se aprinde şi rămâne aprinsă la 
valoarea minimă a puterii termice până când temperatura apei din boiler atinge o temperatură de 10 °C sau timp de 15 minute. 
În cazul în care centrala termică se blochează, pompa garantează circulaţia.

Instalaţia de încălzire poate fi protejată de îngheţ în mod eficient utilizând produse anti-îngheţ specifice adaptate pentru instalaţiile în 
componenţa cărora intră mai multe metale.
nu utilizaţi produse antigel destinate motoarelor de maşină şi verificaţi eficienţa produsului în timp.

ANTIBLOCARE POMPĂ ŞI SUPAPĂ DE DEVIERE

Nel caso in cui la caldaia resti inattiva e:
- selectorul 9 nu se află în poziţia OFF;
- centrala termică nu este deconectată de la reţeaua de alimentare electrică;
la fiecare 24 ore pompa de circulaţie (pentru toate modelele) şi supapa de deviere (doar pentru modelele CTN şi CTFS) sunt activate pentru o 
perioadă scurtă de timp pentru a fi evita blocarea.

1.2.3. Funcţionare cu sondă externă instalată (opţional)

Centrala poate fi conectată la o sondă ce măsoară temperatura externă (opţional), ce determină centrala să regleze automat temperatura 
apei de încălzire, crescând-o atunci când temperatura externă scade şi scăzând-o atunci când temperatura externă creşte, aducând un mare 
beneficiu economisirii de energie (această funcţionare a centralei este denumită „Funcţionare la temperatură fluctuantă”).

Variaţiile de temperatură a apei de încălzire sunt determinate de un program inscripţionat în microprocesorul din partea electrică a centralei 
termice.

Cu sonda externă instalată, regulatorul de temperatură a apei de încălzire 11 îşi pierde funcţia de setare a temperaturii apei de încălzire şi 
devine regulator de temperatură ambiantă fictivă.
În cazul regulatorului 11, la sfârşit de cursă antiorară corespund 15°C temperatură ambiantă; la ora 9 corespund 18°C; la ora 12 corespund 
25°C; la ora 3 corespund 32°C şi la sfârşit de cursă orară corespund 35 °C. 
Pentru o reglare optimă a curbelor se recomandă poziţionarea în apropiere de 20°C.

În figura 2 sunt reprezentate curbele pentru o valoare a temperaturii ambiante fictive egală cu 20°C. Mărind această valoare de la regulatorul 
11, curbele se orientează către partea de sus.
În această setare, spre exemplu, alegând curba corespunzătoare coeficientului 1, dacă temperatura externă este egală cu -4 °C, temperatura 
fluxului de încălzire va fi egală cu 50 °C.
Pentru o explicaţie detaliată despre „Funcţionarea la temperatură fluctuantă” consultaţi paragraful 3.2.15.
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1.3. Blocarea centralei

Când există anomalii în funcţionarea centralei termice aceasta intră automat în modul blocare.
Consultaţi tabelele 1 şi 2 pentru a recunoaşte starea de funcţionare a centralei termice.
Pentru recunoaşterea posibilelor cauze de blocare, consultaţi pe lângă tabelul 2 şi secţiunea 6. Tabel defecţiuni tehnice de la sfârşitul acestui 
manual.
În funcţie de cauza blocării, procedaţi după cum urmează.

1.3.1. Blocarea arzătorului

Atunci când se blochează arzătorul din cauza lipsei flăcării, LED-ul 5 (roşu) luminează intermitent. În acest caz, procedaţi astfel:
- verificaţi dacă este deschis robinetul de gaz şi dacă este gaz în reţea, aprinzând, de exemplu, aragazul;
- verificaţi prezenţa combustibilului, deblocaţi arzătorul aducând selectorul 9 în poziţia de deblocare   timp de 2 secunde şi apoi în poziţia 
de funcţionare dorită: dacă aparatul nu reporneşte şi revine la blocare, la a treia tentativă adresaţi-vă unui Centru de Asistenţă sau unei 
persoane calificate pentru întreţinere.

Dacă arzătorul se blochează frecvent, semn al unei anomalii repetate în funcţionare, adresaţi-vă unui centru de asistenţă sau către personal 
calificat în vederea efectuării reviziei.

1.3.2. Blocarea cauzată de supraîncălzire

În caz de supraîncălzire a fluxului de apă, centrala se blochează şi LED-ul 3 (roşu) luminează intermitent. 
În acest caz adresaţi-vă unui centru de asistenţă sau către personal calificat în vederea efectuării reviziei.

1.3.3. Blocarea cauzată de lipsă de tiraj (blocare gaze arse)

În caz de blocare a arzătorului din cauza unei defecţiuni la nivelul coşului (modelele CTN şi RTN) sau la nivelul ţevilor de aspiraţie aer şi/sau 
evacuare gaze arse (modelele CTFS şi RTFS) se aprinde intermitent LED-ul 4.
În acest caz adresaţi-vă unui Centru de asistenţă sau către personal calificat în vederea efectuării reviziei.

1.3.4. Blocarea cauzată de presiune insuficientă în sistem

În cazul în care se aprinde LED-ul roşu 6 de blocare în caz de presiune insuficientă în instalaţie (ce semnalează acţiunea presostatului de apă 
de siguranţă) umpleţi instalaţia acţionând asupra robinetului de încărcare A din figura 3: Valoarea presiunii cu centrala rece trebuie să fie de 
1÷1,3bar.
Pentru restabilirea valorii presiunii apei, procedaţi în felul următor:
- rotiţi butonul robinetului de încărcare (fig. 3) în sens antiorar pentru a permite intrarea apei în centrala electrică;
- menţineţi robinetul deschis până când manometrul de pe panoul de comandă indică faptul că s-a atins o valoare de presiune de 1 ÷ 1,3 bar;
- închideţi robinetul rotind butonul în sens orar;
- deblocaţi centrala termică aducând selectorul 9 în poziţia de deblocare   timp de 2 secunde şi apoi în poziţia de funcţionare dorită.

Dacă centrala termică se va bloca din nou, adresaţi-vă unui Centru de Asistenţă sau unei persoane calificate pentru întreţinere.

la terminarea operaţiunii de umplere închideţi bine robinetul de umplere.
Dacă robinetul nu este bine închis se poate verifica, pentru creşterea presiunii, deschiderea supapei de siguranţă a 
instalaţiei de încălzire şi evacuarea apei.

fig. 2
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Robinet de umplere

1.3.5.  Blocare cauzată defectării sondelor de temperatură

În caz de blocare a arzătorului din cauza defectării sondelor de temperatură, se aprind intermitent:
- LED-ul roşu 2 şi LED-ul galben 8 pentru sonda încălzire;
- LED-ul roşu 2 pentru sonda de apă caldă menajeră;
- LED-ul roşu 2 şi LED-ul galben 8 (luminează intermitent şi alternativ) pentru sonda boiler (modelele RTN şi RTFS cu boiler extern şi sondă de 
temperatură NTC).
În acest caz adresaţi-vă unui centru de asistenţă sau către personal calificat în vederea efectuării reviziei.

1.4.  Întreţinere

Asiguraţi o întreţinere periodică a centralei termice conform programului specificat la secţiunea specială a prezentului manual.
O întreţinere corectă a centralei termice permite acesteia să funcţioneze în cele mai bune condiţii, prin respectarea mediului şi în deplină 
siguranţă pentru persoane, animale şi bunuri.
Toate operaţiunile de întreţinere (şi de reparare) trebuie executate obligatoriu de personal calificat.
Producătorul recomandă clientelei ca pentru operaţiile de întreţinere şi reparaţii să apeleze la reţelele proprii de centre de asistenţă deoarece 
acestea dispun de personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni. 
Pentru operaţiile de întreţinere consultaţi capitolul 5. Întreţinere.

utilizatorul are voie doar să cureţe carcasa centralei, folosind produse obişnuite pentru curăţarea mobilei.
se interzice folosirea apei.

1.5. Instrucţiuni pentru utilizator

utilizatorul are acces liber doar la părţile centralei termice a căror manevrare nu necesită utilizarea echipamentelor şi/sau uneltelor: 
prin urmare nu e autorizată demontarea carcasei centralei şi intervenirea asupra părţilor interne ale acesteia.
nimeni, nici măcar personalul calificat, nu e autorizat să aducă modificări centralei.

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

Dacă centrala a nu va funcţiona o perioadă lungă de timp şi va fi deconectată de la reţeaua electrică, poate fi necesară deblocarea 
pompei. Această operaţiune, ce implică demontarea carcasei şi accesul la partea interioară a centralei termice, trebuie efectuată de 
personal calificat.
Blocarea pompei poate fi evitată dacă se efectuează un tratament al apei din instalaţie cu produse specifice filtrante 
corespunzătoare instalaţiilor în componenţa cărora intră mai multe metale.

2.  CArACTErIsTICI TEHnICE ŞI DIMENSIUNI

2.1. Caracteristici tehnice

Aceasta este o centrală ce funcţionează cu arzătorul atmosferic pe gaz, încorporat.
Toate modelele sunt dotate cu aprinzător electronic şi control al flăcării prin ionizare.

Modelele din serie sunt următoarele:

CTN 24:  centrală cu cameră deschisă cu tiraj normal, aprindere electronică, pentru încălzire şi producere instantanee de apă caldă menajeră 
 (23,31 kW);
RTN 24:  centrală cu cameră deschisă cu tiraj normal, aprindere electronică, doar pentru încălzire (23,31 kW);
CTFS 24:  centrală cu cameră etanşă cu tiraj forţat, aprindere electronică, pentru încălzire şi producere instantanee de apă caldă menajeră 
 (23,77 kW);
RTFS 24:  centrală cu cameră etanşă cu tiraj forţat, aprindere electronică, doar pentru încălzire (23,77 kW);
CTFS 28:  centrală cu cameră etanşă cu tiraj forţat, aprindere electronică, pentru încălzire şi producere instantanee de apă caldă menajeră 
 (28,6 kW);
RTFS 28:  centrală cu cameră etanşă cu tiraj forţat, aprindere electronică, doar pentru încălzire (28,6 kW);

Centralele satisfac toate normele locale în vigoare în ţara de destinaţie specificată pe plăcuţa de identificare. 
Instalarea în alte ţări decât cele specificate poate reprezenta un pericol pentru persoane, animale şi bunuri.

fig. 3
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Mai jos, sunt enumerate principalele caracteristici tehnice ale centralelor termice.

Caracteristici de construcţie:

- Panou de comandă cu indice de protecţie a instalaţiei electrice IPX4D
- Placă electronică de siguranţă şi de modulare integrată
- Aprindere electronică cu aprinzător separat şi evidenţiere flacără prin ionizare
- Arzător atmosferic multi-gaz din oţel inoxidabil
- Supapă modulatoare de gaz cu obturator dublu
- Schimbător de căldură monotermic, de cupru, cu randament ridicat
- Schimbător apă caldă menajeră cu plăci din oţel inoxidabil (CTN şi CTFS)
- Supapă de deviere motorizată (CTN şi CTFS)
- Circulator cu trei viteze şi dezaerator incorporat
- Presostat de siguranţă împotriva lipsei de apă
- Vas de expansiune de 8 litri
- Fluxostat de prioritate apă caldă menajeră (CTN şi CTFS)
- Limitator de debit apă caldă menajeră calibrat la 10 l/min (CTN şi CTFS)
- By-pass reglabil
- Robinet de umplere şi scurgere instalaţie
- Sonde de temperatură a apei de încălzire (toate modelele) şi a apei calde menajere (CTN şi CTFS)
- Termostat limită de siguranţă
- Termostat gaze arse (TN)
- Presostat gaze arse (TFS)

Interfaţă utilizator:

- Selector de funcţii: DEBLOCARE, OFF, IARNĂ, VARĂ şi ANTI-ÎNGHEŢ
- Regulator de temperatură a apei din instalaţie: 35/78°C
- Regulator de temperatură a apei calde menajere: 35/57°C (pentru modelele C şi R cu boiler extern şi sondă temperatură NTC)
- Termometru apă instalaţie cu LED-uri luminoase
- Manometru apă instalaţie
- Semnalare luminoasă ce indică:
	 •	 prezenţa	tensiunii
	 •	 prezenţa	flăcării
	 •	 blocarea	arzătorului
	 •	 blocarea	arzătorului	din	cauza	supra-încălzirii
	 •	 blocarea	arzătorului	cauzată	de	deficienţa	de	tiraj	a	coşului	(modelele	TN)
	 •	 blocarea	arzătorului	cauzată	de	declanşarea	presostatului	de	gaze	arse	(modelele	TFS)
	 •	 presiune	insuficientă	a	apei	din	instalaţie
	 •	 defectarea	sondelor	de	temperatură
	 •	 defectare	conexiune	comandă	la	distanţă

Caracteristici funcţionale

- Modulaţie electronică a flăcării în funcţia încălzire cu temporizare a nivelului de creştere (50 secunde)
- Modulaţie electronică a flăcării în funcţia apă caldă menajeră (pentru modelele C şi pentru modelele R cu boiler extern şi sondă temperatură 
NTC)
- Prioritate funcţie apă caldă menajeră
- Funcţia anti-îngheţ tur (ON: 5°C; OFF: 30°C sau după 15’ de operare)
- Funcţia anti-îngheţ apă caldă menajeră (ON: 5°C; OFF: 10°C sau după 15’ de funcţionare; pentru modelele C şi pentru modelele R cu boiler 
extern şi sondă temperatură NTC)
- Funcţia anti-îngheţ boiler (ON: 5 °C; OFF: 10 °C sau după 15’ de funcţionare; doar pentru modelele R cu boiler extern şi sondă temperatură 
NTC)
- Funcţie antilegionella (doar pentru modelele R cu boiler extern şi sondă temperatură NTC)
- Funcţia de curăţare coş temporizată (15’)
- Funcţie de propagare a flăcării la aprindere
- Condensator de reglare a capacităţii termice maxime pentru încălzire
- Condensator de reglare a capacităţii termice de aprindere
- Temporizare termostat de cameră (240 secunde cu temperatura de tur >40°C)
- Funcţia de post-circulare a pompei în funcţia încălzire, anti-îngheţ şi curăţare coş (180 secunde)
- Funcţia de post-circulare a pompei în funcţia apă caldă menajeră (30 secunde)
- Funcţia de post-circulare pentru temperatura de încălzire > 85°C: 30 secunde
- Funcţia de post-ventilare de siguranţă (ON: 95 °C; OFF: 90 °C - modele TFS)
- Funcţie anti-blocare pompă şi supapă deviatoare (180 sec. de funcţionare după 24 ore de nefuncţionare).
- Pregătită pentru conectarea la un termostat de cameră (opţional)
- Pregătită pentru a funcţiona cu sondă externă (opţional furnizată de producător)
- Pregătită pentru a funcţiona cu comandă la distanţă Open Therm (opţional furnizată de producător)
- Posibilitate de conectare a unui temporizator la boiler (doar pentru centralele R cu boiler extern cu sondă temperatură NTC)
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2.2. Dimensiuni
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2.3. Circuite hidraulice

CTN 24

fig. 6

1. Senzor de temperatură apă caldă 
 menajeră
2. Supapă gaz
3. Senzor de temperatură încălzire
4. Duze arzător
5. Arzător
6. Electrod de aprindere
7. Termostat de siguranţă
8. Schimbător secundar cu plăci
9. Camera de amestec a gazelor de 
 ardere
10. Termostat anti-acumulare gaze arse
11. Dezaerator
12. Electrod de detectare flacără
13. Vas de expansiune
14. Pompa de circulaţie
15. Robinet de umplere
16. Presostat apă
17. Supapă de siguranţă
18. Limitator de debit de la 10 l/min
19. Fluxostat
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RTN 24

fig. 8
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2.4. Parametri de funcţionare

Presiunea la arzător indicată în tabelul de mai jos trebuie măsurată după 3 min. de funcţionare a centralei.

CTN 24 - RTN 24

Funcţie
Capacitate 

termică
(kW)

Putere termică 
max
(kW)

Putere termică 
min
(kW)

Presiune 
alimentare gaz 

(mbar)

Diametru duze 
(mm)

Presiune arzător 
(mbar)

min max

Gaz metan G 20 25,7 23,31 9,85 20 1,25 2,5 13,0

Gaz butan G 30 25,7 23,31 9,85 29 0,77 5,3 27,0

Gaz propan G 31 25,7 23,31 9,85 37 0,77 6,6 35,5

Tabel 3

Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 45°C = 7,4 l/min
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 40°C = 8,4 l/min
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 35°C = 9,6 l/min

Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 30°C = 11,1 l/min*
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 25°C = 13,4 l/min*
*Observaţie: amestec de apă de la robinet

CTFS 24 - RTFS 24

Funcţie
Capacitate 

termică
(kW)

Putere termică 
max
(kW)

Putere termică 
min
(kW)

Presiune 
alimentare gaz 

(mbar)

Diametru duze 
(mm)

Presiune arzător 
(mbar)

min max

Gaz metan G 20 25,5 23,77 9,9 20 1,25 2,5 13,5

Gaz butan G 30 25,5 23,77 9,9 29 0,77 5,3 27

Gaz propan G 31 25,5 23,77 9,9 37 0,77 6,6 35,5

Tabel 4

Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 45°C = 7,6 l/min
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 40°C = 8,5 l/min
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 35°C = 9,7 l/min

Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 30°C = 11,4 l/min*
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 25°C = 13,6 l/min*
*Observaţie: amestec de apă de la robinet

CTFS 28 - RTFS 28

Funcţie
Capacitate 

termică
(kW)

Putere termică 
max
(kW)

Putere termică 
min
(kW)

Presiune 
alimentare gaz 

(mbar)

Diametru duze 
(mm)

Presiune arzător 
(mbar)

min max

Gaz metan G 20 30,5 28,6 12,3 20 1,35 2,6 12,0

Gaz butan G 30 30,5 28,6 12,3 29 0,80 4,7 28,9

Gaz propan G 31 30,5 28,6 12,3 37 0,80 6 33,4

Tabel 5

Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 45°C = 9,1 l/min
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 40°C = 10,2 l/min*
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 35°C = 11,7 l/min*

Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 30°C = 13,7 l/min*
Producere de apă caldă menajeră cu ΔT de 25°C = 16,4 l/min*
*Observaţie: amestec de apă de la robinet
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2.5. Caracteristici generale

CTN 24 RTN 24 CTFS 24 RTFS 24 CTFS 28 RTFS 28

Categorie aparat - II2E3B/P II2E3B/P II2E3B/P

Duze arzător n° 12 12 13

Capacitate minimă a circuitului de încălzire l/h 550 550 670

Presiune minimă a circuitului de încălzire bar 0,5 0,5 0,5

Presiune maximă a circuitului de încălzire bar 3 3 3

Presiune minimă a circuitului apă caldă menajeră bar 0,3 - 0,3 - 0,3 -

Presiune maximă a circuitului apă caldă menajeră bar 8 - 8 - 8 -

Capacitate specifică apă caldă menajeră (∆T 30K) l/min 11,1 - 11,4 - 13,7 -

Alimentare - Tensiune - Frecvenţă V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Siguranţă fuzibilă pe alimentare A 2 2 2

Putere maximă absorbită W 90 130 150

Masă netă kg 36,5 34,5 40,3 38,0 41,0 38,5

Consum gaz metan (*) m3/h 2,72 2,70 3,23

Consum butan kg/h 2,02 2,01 2,40

Consum propan kg/h 1,99 1,98 2,36

Temperatură max. de funcţionare în încălzire °C 83 83 83

Temperatură max. de funcţionare în mod apă caldă °C 62 - 62 - 62 -

Capacitate totală vas de expansiune l 8 8 8

Capacitate maximă instalaţie recomandată (**) l 160 160 160

Tabel 6

(*) Valore riferito a 15°C - 1013 mbar
(**) Temperatura massima dell’acqua di 83°C, precarica vaso 1 bar

CTN 24 - RTN 24 Pmax Pmin Încărcare 30%
Pierderi la nivel carcasă % 0,8 0,8 -
Pierderi la nivelul coşului cu arzător în funcţiune % 8,5 9,7 -
Capacitate maximă gaze arse g/s 16,2 13,7 -
T gaze arse - T aer °C 85 50 -
Valoare CO2 % 6,2 3,0 -
Randament termic util % 90,7 89,5 88,7
Clasificare randament (conform 92/42/CE) - ★★
Clasa de emisii NOx - 2
Tabel 7

CTFS 24 - RTFS 24 Pmax Pmin Încărcare 30%
Pierderi la nivel carcasă % 0,23 0,23 -
Pierderi la nivelul coşului cu arzător în funcţiune % 6,57 9,27 -
Capacitate maximă gaze arse g/s 12,9 14,0 -
T gaze arse - T aer °C 98 60 -
Valoare CO2 % 7,7 2,9 -
Randament termic util % 93,2 90,5 90,2
Clasificare randament (conform 92/42/CE) - ★★★
Clasa de emisii NOx - 2
Tabel 8

CTFS 28 - RTFS 28 Pmax Pmin Încărcare 30%
Pierderi la nivel carcasă % 0,2 - -
Pierderi la nivelul coşului cu arzător în funcţiune % 6,1 8,5 -
Capacitate maximă gaze arse g/s 17,7 19,1 -
T gaze arse - T aer °C 86 57 -
Valoare CO2 % 7,1 2,7, -
Randament termic util % 93,7 91,5 91,2
Clasificare randament (conform 92/42/CE) - ★★★
Clasa de emisii NOx - 3
Tabel 9
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3.  InsTruCţIunI PEnTru InsTAlATOr

3.1. norme pentru instalare

Această centrală termică este de categoria II2E3B/P şi trebuie instalată conform legilor şi normelor în vigoare în ţara de instalare, înţelegându-
se ca fiind transcrise integral în prezentul manual.

3.2. Instalare

Atât pentru instalare cât şi pentru întreţinere se vor utiliza exclusiv accesoriile şi piesele de schimb de la producător. În caz contrar, 
funcţionarea corectă a centralei nu este garantată.

3.2.1. Ambalajul

Centrala se livrează ambalată într-o cutie de carton. După despachetarea centralei, verificaţi dacă aceasta nu prezintă urme de deteriorare. 
Materialele ambalajului sunt reciclabile: prin urmare, depozitaţi-le în zonele de colectare corespunzătoare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
ambalajele care prin natura lor reprezintă sursă de pericol. Producătorul respinge orice răspundere pentru daunele suferite de persoane, 
animale şi bunuri ce rezultă din nerespectarea celor de mai sus.

Ambalajul conţine:
- un kit cu ţevi din cupru pentru conectarea hidraulică a centralei la instalaţia de încălzire, la instalaţia de apă caldă şi la reţeaua de gaz;
- o consolă metalică pentru fixarea centralei pe perete;
- un săculeţ ce conţine:
a) acest manual de instalare, utilizare şi întreţinere;
b) şablonul de fixare a centralei termice în perete (fig. 10);
c) 2 şuruburi cu dibluri pentru fixarea centralei pe perete;
d) pentru modelele TFS 24, trei diafragme pentru evacuarea gazelor arse (diametre de 40, 42 şi 45 mm);
e) pentru modelele TFS 28, cinci diafragme pentru evacuarea gazelor arse (diametre de 41, 44, 45, 47 şi 49 mm);
f ) pentru modelele TFS, două buşoane de închidere cu garnituri.

3.2.2. Alegerea locului de instalare a centralei

Pentru alegerea locului de instalare a centralei trebuie să ţineţi cont de următoarele:
- instrucţiunile de la paragrafele 3.2.6. şi 3.2.7;
- să verificaţi dacă peretele corespunde cerinţelor şi să nu instalaţi centrala pe pereţii interiori slabi;
- evitaţi montarea centralei termice deasupra unui aparat care, în timpul utilizării, poate prejudicia în orice fel buna funcţionare a acesteia 
(aragazuri unde se formează aburi, grăsime, maşini de spălat, etc.);
- nu instalaţi centrale cu tiraj natural în încăperi cu atmosferă corozivă sau cu mult praf, cum ar fi frizeriile, spălătoriile chimice etc., încăperi 
în care durata de viaţă a componentelor centralei se poate scurta foarte mult.

3.2.3. Amplasarea centralei

Fiecare centrală este dotată cu un şablon din hârtie (fig. 10), care permite pregătirea ţevilor pentru conectarea la sistemul de încălzire, la 
circuitul de apă caldă, la reţeaua de gaz şi la ţevile de aspiraţie a aerului/de evacuare a gazelor în momentul realizării instalaţiei hidraulice şi 
înainte de instalarea centralei.

Acest şablon constă într-o foaie groasă de hârtie care trebuie fixată pe peretele ales pentru instalarea centralei termice, cu ajutorul unui 
boloboc şi prezintă toate indicaţiile necesare pentru a realiza orificiile de fixare în perete a centralei termice, fixare ce se realizează cu ajutorul 
a două şuruburi cu dibluri cu expansiune.

Partea inferioară a şablonului permite însemnarea punctului exact unde ar trebui să se întâlnească racordurile pentru conectarea la ţeava de 
alimentare cu gaz, la ţeava de alimentare cu apă rece şi la cea de ieşire apă caldă, de tur şi retur pentru încălzire.
Partea superioară permite însemnarea punctelor unde vor fi poziţionate ţevile de aspiraţie aer/evacuare gaze.

 
Dacă temperatura pereţilor pe care este instalată centrala şi temperatura de deasupra ţevii coaxiale este mai mică de 
60° C, nu este necesar să respectaţi distanţa minimă faţă de pereţii inflamabili. Pentru centralele termice cu ţevi duble de 
aspiraţie şi evacuare, în cazul străbaterii unor pereţi inflamabili, interpuneţi materiale izolante între perete şi ţeava de 
evacuare gaze arse.
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SABLON PENTRU RACORDURI CENTRALĂ

fig. 10
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M = Tur instalaţie 3/4” 18 138

C = Apă caldă 1/2” 14 177

G = Gaz 1/2” 18 138

F = Apă rece 1/2” 14 177

R = Retur instalaţie 3/4” 18 138
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3.2.4. Montarea centralei
 

Înainte de a racorda centrala termică la ţevile instalaţiei de încălzire şi de apă caldă, este necesar să efectuaţi o curăţare 
corespunzătoare a instalaţiei.
Înainte de a pune în funcţiune o instalaţie nOuĂ, efectuaţi curăţarea acesteia în scopul eliminării reziduurilor metalice 
rezultate în urma procesării şi sudurii, a eventualelor uleiuri şi grăsimi care dacă ar ajunge la centrala termică ar putea să o 
deterioreze sau să îi afecteze funcţionarea.
Înainte de punerea în funcţiune a unei instalaţii ce a fost MODErnIzATĂ (au fost adăugate radiatoare, a fost înlocuită centrala 
termică etc.) efectuaţi curăţarea acesteia pentru a înlătura eventualele depuneri şi particule străine.
În acest scop, utilizaţi produse corespunzătoare non-acide disponibile pe piaţă. Este interzisă folosirea solvenţilor care ar 
putea deteriora componentele centralei.
Printre altele, adăugaţi apă în fiecare instalaţie de încălzire (nouă sau modernizată) în concentraţia necesară, produse 
corespunzătoare ce inhibă coroziunea pentru sistemele multimetal ce formează o peliculă protectoare pe suprafeţele 
metalice interne.
Producătorul respinge orice răspundere pentru daunele produse persoanelor, animalelor sau bunurilor ce rezultă din 
nerespectarea celor de mai sus.

Montarea centralei se face în felul următor:
- fixaţi şablonul în perete (fig. 10);
- efectuaţi în perete două găuri Ø 12 mm pentru diblurile de fixare ale mecanismului de susţinere a centralei termice; 
- dacă este nevoie, faceţi orificii în perete pentru trecerea ţevilor de aspiraţie aer/evacuare gaze;
- fixaţi mecanismul de susţinere în perete cu ajutorul diblurilor din dotarea centralei termice;
- fixaţi racordurile pentru conectarea ţevilor la alimentarea cu gaz (G), şi a ţevilor de alimentare cu apă rece (F), a ieşirii apei calde (C doar 
pentru modelele C), a ţevii de tur (M) şi a returului sistemului de încălzire (R), astfel încât să corespundă aceloraşi puncte de pe şablon 
(partea inferioară);
- realizaţi un sistem de drenaj pentru evacuarea supapei de siguranţă de 3 bari;
- fixaţi centrala termică în consola de susţinere;
- racordaţi centrala la instalaţia de alimentare cu ajutorul kitului de ţevi din dotare (a se vedea paragraful 3.2.9. şi 3.2.10);
- conectaţi centrala la sistemul de aspiraţie aer/evacuare gaze (vezi paragrafele 3.2.6 şi 3.2.7);
- conectaţi la reţeaua de alimentare electrică termostatul de cameră (opţional) şi eventuale alte accesorii (a se vedea mai jos).

3.2.5. Ventilarea încăperii
 

Fiecare centrală trebuie instalată obligatoriu într-o încăpere ce corespunde cerinţelor şi standardelor în vigoare în ţara de 
instalare şi care se înţeleg a fi integral transcrise în acest document.

Centralele cu tiraj normal (TN) au cameră de ardere deschisă şi sunt prevăzute pentru a fi conectate la un coş de gaze arse: aerul pentru 
ardere este preluat direct din încăperea în care este instalată centrala.

Centralele termice cu tiraj forţat (TFS) sunt cu cameră de combustie etanşă faţă de mediul în interiorul căreia se instalează, prin urmare, nu 
necesită recomandări speciale cu privire la deschiderile de aerisire pentru aerul de combustie, aşa cum se prevede referitor la încăperea în 
care trebuie instalate.

3.2.6. sistem de aspiraţie aer/evacuare gaze arse pentru centrale cu tiraj normal

În ceea ce priveşte evacuarea gazelor arse în atmosferă, respectaţi norma în vigoare ce se înţelege a fi integral transcrisă în prezentul.

Centrala este prevăzută un dispozitiv de siguranţă automat împotriva eventualelor scurgeri de produşi de combustie în 
interiorul camerei (vezi paragraful 1.3.3).
se interzice categoric orice modificare şi/sau excludere a dispozitivului de siguranţă.
În cazul în care au loc opriri repetate ale centralei termice, este necesar controlul ţevilor de evacuare a gazelor arse ce ar 
putea fi înfundate sau necorespunzătoare pentru evacuarea gazelor arse în atmosferă.
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racordarea la coşul de gaze arse

Coşul de tiraj are o importanţă fundamentală pentru funcţionarea 
instalaţiei; prin urmare, trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe:
- trebuie sa fie din material impermeabil şi rezistent la temperatura 
gazelor şi condensului;
- să aibă o rezistenţă mecanică suficientă şi conductibilitate 
termică redusă;
- trebuie să fie perfect întreţinut;
- direcţia lui trebuie să fie cât mai verticală şi partea care duce 
spre acoperiş trebuie să asigure o evacuare eficientă şi constantă a 
produşilor de combustie;
- coşul de gaze arse să nu aibă un diametru mai mic decât 
diametrul gurii de ieşire din centrală; pentru coşurile de gaze arse 
cu secţiune pătrată sau dreptunghiulară, secţiunea internă trebuie 
mărită cu 10% faţă de cea de racordare pe divertorul de tiraj;
- începând de la centrală, racordul trebuie să aibă o traiectorie 
verticală pe o lungime egală cu minim dublul diametrului, înainte 
de a intra în coşul de gaze arse.

Evacuarea gazelor direct către exterior

Centralele cu tiraj normal pot evacua produşii de ardere direct 
către exterior, prin intermediul unei ţevi care trece prin pereţii 
clădirii şi care este conectată la exterior cu terminalul de tiraj.
Coşul de gaze arse trebuie să întrunească următoarele criterii:
- partea înclinată din interiorul clădirii trebuie să fie cât mai mică 
(nu mai mare de 1000 mm);
- nu trebuie să aibă mai mult de 2 schimbări de direcţie;
- trebuie să asigure eliminarea gazelor arse doar de la o centrală;
- porţiunea care traversează peretele trebuie protejată de un strat termoizolant închis la partea îndreptată către interiorul clădirii şi deschis 
către exterior;
- partea din afara coşului de gaze arse, care se uneşte cu terminalul de tiraj, trebuie să se ridice deasupra clădirii la o înălţime de minim 2 
diametre;
- terminalul de tiraj trebuie să depăşească cu cel puţin 1,5 m racordul ţevii de evacuare de la centrală (vezi fig. 12).

Producătorul respinge orice răspundere pentru daunele cauzate în urma erorilor de instalare, de utilizare, de transformare a aparatului 
sau din nerespectarea instrucţiunilor furnizate de constructor sau a normelor de instalare în vigoare referitoare la materialul în cauză.

450

75
0

325

Ø 130,8

131

232

7 mm

218

DIMENSIUNILE ŞI MĂRIMILE PENTRU RACORDAREA LA ŢEAVA 
DE EVACUARE A GAZELOR ARSE PENTRU MODELUL CTN

fig. 12

2 Ø min. 2 Ø min.

1,
5 

m
 m

in
.

1,
5 

m
 m

in
.Ø

Ø

2 
Ø

2 
Ø1 m max. 1 m max.

Pendenza
min. 3 % Pendenza

min. 3 %

> 
3 

Ø
> 

3 
Ø

fig. 11

Înclinare
Înclinare



24

tip
C12

tip
C32

tip
C42

tip
C52

tip
C82

3.2.7.1  Configuraţia ţevilor de aspiraţie a 
  aerului/evacuare gaze arse: 
  B22, C12, C32, C42, C52, C82

B22 Centrala termică este concepută pentru 
a fi conectată la un coş de gaze arse sau la un 
dispozitiv de evacuare a produşilor de combustie 
în exteriorul încăperii unde este instalată.
Preluarea aerului se face din încăperea unde este 
instalată şi evacuarea produşilor de combustie se 
face către exteriorul încăperii.
Centrala nu trebuie dotată cu dispozitiv de 
întrerupere a tirajului anti-vânt, ci trebuie dotată 
cu un ventilator în aval de camera de combustie/
de schimbătorul de căldură.

C12 Centrală termică concepută pentru a 
fi conectată la ţevi orizontale de evacuare şi 
aspiraţie îndreptate spre exterior prin ţevi de tip 
coaxial sau prin ţevi duble.
Distanţa între ţeava de admisie aer şi cea de 
evacuare gaze arse trebuie să fie de minim 250 
mm şi ambele terminale trebuie poziţionate în 
interiorul unui pătrat cu latura de 500mm.

C32 Centrală termică concepută pentru a fi 
conectată la ţevi verticale de evacuare şi aspiraţie 
îndreptate spre exterior prin ţevi de tipul coaxial 
sau prin ţevi duble. 
Distanţa între ţeava de admisie aer şi cea de 
evacuare gaze arse trebuie să fie de minim 250 
mm şi ambele terminale trebuie poziţionate în 
interiorul unui pătrat cu latura de 500mm.

C42 Centrala termică concepută pentru a fi 
conectată la un sistem de coşuri colectoare 
de gaze arse ce cuprind două ţevi, una pentru 
aspiraţia aerului de combustie şi cealaltă pentru 
evacuarea produşilor de combustie, coaxiale sau 
duble. 
Coşul de gaze arse trebuie să corespundă 
standardelor în vigoare.

C52 Centrală cu ţevi separate pentru aspiraţie 
aer de combustie şi de evacuare a produşilor de 
combustie. 
Aceste ţevi pot evacua în zone cu presiuni 
diferite.
se interzice amplasarea terminalelor pe 
pereţi opuşi.

tip
B22

C82 Centrală termică concepută pentru 
a fi conectată la un terminal pentru 
preluarea de aer de combustie şi un coş 
individual sau colectiv pentru evacuarea 
gazelor arse.
Coşul de gaze arse trebuie să 
corespundă standardelor în vigoare.

3.2.7. sistem de aspiraţie aer/evacuare gaze arse pentru centrale cu tiraj forţat

În ceea ce priveşte evacuarea gazelor arse în atmosferă, respectaţi norma în vigoare în ţara de instalare ce se înţelege a fi integral transcrisă 
în prezentul. 
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3.2.7.2. Aspiraţia aerului/evacuarea 
  gazelor arse prin ţevile coaxiale 
  Ø 100/60 mm

Tip C12

Lungimea minimă permisă a ţevilor coaxiale 
orizontale este de 0,5 metri, fără primul 
cot racordat la centrală. Lungimea maximă 
permisă de ţevile coaxiale orizontale este 
de 4 metri, excluzând primul cot racordat la 
centrală; pentru fiecare cot adăugat lungimea 
maximă se micşorează cu 1m; ţeava trebuie 
să aibă o înclinare de 1% în jos în direcţia 
evacuării, pentru a evita pătrunderea apei de 
ploaie în centrală.

utilizarea diafragmelor care sunt incluse în 
pachetul centralei (fig. 13) 

rTFs 24 şi CTFs 24

rTFs 28 şi CTFs 28

Tipo C32

Lungimea minimă permisă a ţevilor coaxiale 
verticale este de 1m egală cu lungimea coşului 
de gaze arse. Lungimea maximă permisă a 
ţevilor coaxiale verticale este de 4 metri, 
cu tot cu coş. Pentru fiecare cot adăugat, 
lungimea maximă se micşorează cu 1m.

utilizarea diafragmelor care sunt incluse în 
pachetul centralei (fig. 13)

rTFs 24 şi CTFs 24
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DIMENSIUNI PENTRU RACORDAREA LA ŢEAVA COAXIALĂ 
DE AsPIrAţIE AEr/EVACuArE GAzE (CTFs şI rTFs)

fig. 14

DE LA 0,5 m LA A 4 m

fig. 13

lungimea ţevii (m) Ø diafragmei de 
evacuare gaze arse

0,5 < L < 1* Ø 40

1 < L < 2* Ø 42

2 < L < 4* Ø 45

* fără primul cot

lungimea ţevii (m) Ø diafragmei de 
evacuare gaze arse

0,5 < L < 1* Ø 41

1 < L < 2* Ø 44

2 < L < 3* Ø 45

3 < L < 4* Ø 47

* fără primul cot

lungimea ţevii (m) Ø diafragmei de 
evacuare gaze arse

1 < L < 2 Ø 42

2 < L < 4 Ø 45

lungimea ţevii (m) Ø diafragmei de 
evacuare gaze arse

1 < L < 2 Ø 44

2 < L < 3 Ø 45

3 < L < 4 Ø 47

rTFs 28 şi CTFs 28

DIAFRAGMA

CAPAC DE 
ETANŞARE

CAPAC DE 
ETANŞARE

GARNITURĂ 
DE NEOPREN

Centrala este echipată cu un dispozitiv de control al evacuării produşilor 
de combustie. În caz de defectare a sistemului de evacuare a gazelor arse 
şi/sau de aspiraţie a aerului de combustie, dispozitivul pune aparatul în 
siguranţă (vezi paragraful 1.3.3).



26

3.2.7.3.  Aspiraţia aerului/evacuarea gazelor 
  arse prin ţevi separate cu diametrul 
  de 80 mm

Tipuri de instalare C12 - C32 - C42 - C52 - C82

rTFs 24 şi CTFs 24 

Pentru toate instalaţiile cu ţevi separate de aspiraţie 
aer şi evacuare gaze arse trebuie să utilizaţi kitul de 
bază aferent pentru evacuare dublă (0SDOPPIA03) 
alcătuit din următoarele elemente (fig. 15):
- un trunchi flanşat mamă cu diam. de 80 mm 
pentru conectarea ţevilor de evacuare a gazelor 
arse, inclusiv deflectorul de gaze arse;
- un trunchi flanşat mamă cu diam. de 80 mm 
pentru conectarea ţevilor de aspiraţie aer;
- un deflector standard de aer;
- şuruburi de fixare şi garnituri pentru etanşeitate.

În cazul în care nu se utilizează kitul de bază pentru evacuare dublă, funcţionarea corectă a centralei nu este garantată.

Aspiraţia aerului
Lungimea minimă permisă a ţevii pentru aspiraţia aerului este de 1 m
Fiecare cot de 90° cu raza mare (R = D) în aspiraţie este echivalentul unui metru liniar. 
Fiecare cot de 90° cu rază strânsă (R < D) în aspiraţie este echivalentului unui metru şi jumătate liniar. Pierderea sarcinii terminalului de aspiraţie 
a aerului nu se ia în considerare. 
Instalarea deflectorului standard de aer.

Evacuarea gazelor arse
Fiecare cot de 90° cu raza mare (R = D) în evacuare gaze este echivalent cu 1,3 m din lungimea liniară echivalentă. 
Fiecare cot de 90° cu raza mare (R < D) în evacuarea gazelor arse este echivalent cu 3,5 m din lungimea liniară.

 
Centrala este dotată cu un dispozitiv de control al evacuării produşilor de 
combustie.
În caz de defectare a sistemului de evacuare a gazelor arse şi/sau de aspiraţie a 
aerului de combustie, dispozitivul pune aparatul în siguranţă (vezi paragraful 
1.3.3).

 

KIT 0SDOPPIA03

DEFLECTOR 
AER

TRUNCHI 
EVACUARE 

GAZE ARSE

fig. 15

TRUNCHI 
ASPIRARE AER

lungimea ţevii (m) Ø diafragmei de 
evacuare gaze arse

L < 2 Ø 45

2 < L < 17 Ø 49

17 < L < 33 -

fig. 16

KIT 0sDOPPIA06

TERMINAL ASPIRAŢIE
AER CU

ANTIPULSARE
+ GRILĂ

TRUNCHI ASPIRAŢIE 
AER

 DEFLECTOR 
AER

DIAFRAGMĂ AER
Ø 51 MM

Pe acest model de 
centrală NU trebuie 

instalată

TRUNCHI PENTRU
EVACUAREA 
GAZELOR ARSE

Pentru instalaţiile cu conducte separate de aspiraţie aer şi evacuare gaze arse trebuie să utilizaţi kitul de bază aferent pentru evacuare dublă 
(0SDOPPIA06) alcătuit din următoarele elemente (fig. 16):
- un trunchi flanşat mamă cu diam. de 80 mm pentru conectarea conductelor de evacuare gaze arse;
- un trunchi flanşat mamă cu diam. de 80 mm pentru conectarea conductelor de aspiraţie aer;
- un deflector standard de aer;
- un terminal de aspiraţie a aerului cu grilă şi dispozitiv antipulsare;
- o diafragmă de aer cu diam. de 51 mm de utilizat în terminalul de aspiraţie a aerului conform celor specificate mai jos;
- şuruburi de fixare şi garnituri pentru etanşeitate.

rTFs 28 şi CTFs 28
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 În cazul în care nu se utilizează kitul de bază pentru evacuare dublă, funcţionarea corectă a centralei nu este garantată.

Aspiraţia aerului
Lungimea minimă permisă a ţevii pentru aspiraţia aerului este de 1 m. 
Fiecare cot de 90° cu raza mare (R = D) este echivalentul unui metru liniar. 
Fiecare cot de 90° cu raza mică (R < D) este echivalent cu 1,5 m liniar. 
Pierderea sarcinii terminalului de aspiraţie a aerului nu se ia în considerare.
Instalaţi terminalul de aspiraţie cu dispozitiv antipulsare inclus în kitul de bază pentru evacuare dublă fără diafragma de aer Ø 51.
Instalarea deflectorului standard de aer.

Evacuarea gazelor arse
Fiecare cot de 90° cu raza mare (R = D) în evacuare gaze este echivalent cu 2 m din lungimea 
liniară.
Fiecare cot de 90° cu raza mare (R < D) în evacuarea gazelor arse este echivalent cu 4 m din 
lungimea liniară.

 Centrala este echipată cu un dispozitiv de control al evacuării produşilor de combustie. În caz de defectare a sistemului  
 de evacuare a gazelor arse şi/sau de aspiraţie a aerului de combustie, dispozitivul pune aparatul în siguranţă (vezi   
 paragraful 1.3.3).

lungimea ţevii (m) Ø diafragmei de 
evacuare gaze arse

1 < L < 5* Ø 47

5 < L < 10,5* Ø 49

10,5 < L < 21,5* Fără diafragmă

* primul cot exclus

AsPIrAţIE AEr/EVACuArE GAzE uTIlIzânD ţEVI sEPArATE 
(CTFs şI rTFs)

DIAFRAGMĂ 
GAZE ARSE

DEFLECTOR 
AER

GARNITURĂ 
DE NEOPREN

CAPAC 
DE ETANŞARE

DEFLECTOR GAZE 
ARSE

fig. 17
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134
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85120

60 mm

DIMENSIUNI PENTRU RACORDAREA LA ŢEVILE SEPARATE 
DE AsPIrAţIE AEr/EVACuArE GAzE ArsE

fig. 18

Configuraţii aferente ţevilor de evacuare şi 
de aspiraţie cu Ø 80

Exemplul nr. 1 (fig. 19)

Aspiraţia aerului primar şi evacuarea gazelor 
prin doi pereţi externi opuşi.  

Exemplul nr. 2 (fig. 19)

Aspiraţia aerului primar printr-un perete din 
perimetru şi evacuare gaze pe acoperiş.

Exemplul nr. 3 (fig. 20)

Aspiraţia aerului primar printr-un perete din 
perimetru şi evacuare gaze prin acelaşi pere-
te din perimetru la exterior.
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3.2.8. Verificarea randamentului arderii 

3.2.8.1. Funcţia curăţare coş

Centrala termică dispune de funcţia de curăţare ce trebuie utilizată pentru a măsura randamentul arderii şi pentru a regla arzătorul.

Pentru a activa funcţia de curăţare este necesară deschiderea carcasei frontale a centralei termice. 

Pentru a deschide carcasa frontală şi pentru a accesa comenzile procedaţi după cum urmează:
- deşurubaţi două din cele patru şuruburi de fixare a carcasei (din dreapta sau din stânga – 1 din figura 21) şi deschideţi carcasa fără a o 
înlătura (2 din figura 21);
- înlăturaţi masca panoului de comandă lărgind cele două cârlige din dreapta şi din stânga şi trageţi către exterior (3 din fig. 21). 
Panoul de comandă se prezintă ca în figura 22.

1
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fig. 19
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EXEMPLE DE INSTALARE A ŢEVILOR SEPARATE DE ASPIRAŢIE 
AEr/EVACuArE GAzE ArsE
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Cu selectorul 9 (fig. 1) în poziţia IARNĂ, cu termostatul de cameră, dacă există, în poziţia ON şi cu centrala în funcţiune, acţionaţi tasta SPA (fig. 
22) timp de câteva secunde, centrala termică se stinge, efectuează secvenţa de aprindere şi intră în funcţiune la o putere fixă prestabilită ce 
corespunde cu cea setată cu ajutorul condensatorului de reglare a puterii termice maxime de încălzire maxr (fig. 22). 
Durata funcţiei de curăţare este de 15 minute.
Pentru a ieşi din funcţia de curăţare aduceţi selectorul 9 într-o poziţie diferită de poziţia IARNĂ.

P6 maxRSPA
fig. 22

3.2.8.2.   Măsurători

ţevi coaxiale

Pentru determinarea randamentului arderii este nevoie să efectuaţi următoarele 
operaţiuni:
- măsurarea aerului de combustie preluat din orificiul corespunzător 2 (vezi fig. 23 A);
- măsurarea temperaturii gazelor arse şi a CO2 prelevat din orificiul corespunzător 1 
(vezi fig. 23 A). 
Aceste măsurări se efectuează în timpul funcţionării centralei.

ţevi separate

Pentru determinarea randamentului arderii este nevoie să efectuaţi următoarele 
operaţiuni:
- măsurarea aerului de combustie preluat din orificiul corespunzător 2 (vezi fig. 23 B);
- măsurarea temperaturii gazelor arse şi a CO2 prelevat din orificiul corespunzător 1 
(vezi fig. 23 B). 
Aceste măsurări se efectuează în timpul funcţionării centralei.

3.2.9. racordarea la reţeaua de gaz

Ţevile de alimentare cu gaz trebuie să aibă o secţiune egală sau superioară celei utilizate pentru 
centrala termică. Diametrul ţevii de gaz depinde de lungimea sa, de tipul garniturii şi de debitul de gaz. Prin urmare se vor dimensiona.

Respectaţi normele şi standardele în vigoare menţionate în caietul de instrucţiuni furnizat.
 

se reaminteşte că înainte de a da în exploatare o instalaţie de distribuţie internă a gazului, adică înainte de racordarea la 
contor, trebuie verificată fixarea.
Dacă vreo parte nu este la vedere, proba de fixare trebuie să o preceadă pe cea de acoperire a ţevilor.
Proba de fixare nu trebuie efectuată cu gaz combustibil: utilizaţi în acest scop aer sau azot.
Atunci când există gaz în ţevi amintiţi-vă că este interzisă căutarea scurgerilor cu ajutorul unei flăcări, utilizaţi pentru acest 
scop produse corespunzătoare disponibile pe piaţă.

 Este OBlIGATOrIu, pentru a conecta racordul de gaz al centralei termice la tuburile de alimentare, să interpuneţi o 
garnitură de etanşare de mărimea şi din materiale adecvate (fig. 24).
racordul nu se va fixa cu câlţi, bandă de teflon şi materiale similare.

fig. 23

fig. 24

GARNITURĂ

SONDE

SONDE

AER
GAZE DE 
ARDERE
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3.2.10. Conexiuni hidraulice

Înainte de instalare se recomandă o curăţare a instalaţiei în scopul eliminării impurităţilor care ar putea proveni din componente şi care ar 
putea avaria pompa de circulare şi schimbătorul (a se vedea paragraful 3.2.4).

ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
Turul şi returul de încălzire trebuie racordate la centrala termică cu racordurile respective de 3/4” M şi R (fig. 5, 6 şi 10).
Pentru dimensionarea ţevilor din circuitul de încălzire este necesar să ţineţi cont de pierderile de sarcină induse de radiatoare, de
eventualele supape termostatice, obturatoarele radiatoarelor şi de configuraţia proprie a instalaţiei.
 

se recomandă să direcţionaţi apa scursă din supapa de siguranţă a centralei în canalizare. 
În lipsa unei astfel de precauţii, o eventuală intervenţie a supapei de siguranţă poate provoca inundarea încăperii în care 
centrala termică este instalată. 
Producătorul nu poartă nicio răspundere pentru prejudiciile cauzate de nerespectarea acestei măsuri tehnice de 
precauţie.

APĂ CAlDĂ MEnAJErĂ (pentru modelele CTn şi CTFs)
Admisia de apă rece şi ieşirea de apă caldă menajeră trebuie conectate la centrala termică prin racordurile respective de 1/2” F şi C (fig. 5, 6 şi 
10). Duritatea apei de alimentare condiţionează frecvenţa de curăţare schimbătorului secundar cu plăci.

În funcţie de duritatea apei de alimentare trebuie să fie evaluată posibilitatea de instalare a echipamentelor adecvate 
utilizării în scop domestic de dozare a produselor pentru purificarea alimentară întrebuinţate pentru tratarea apei 
potabile conform normelor în vigoare în ţara de instalare.
În cazul unei ape de alimentare cu duritate mai mare de 20° F este întotdeauna recomandată tratarea apei.
Este posibil ca apa provenită prin dedurizarea cu produse obişnuite să nu fie compatibilă cu unele componente ale 
instalaţiei de încălzire, în ceea ce priveşte valorile pH-ului.

3.2.11. By-pass reglabil

Centrala este echipată cu by-pass reglabil şi by-pass ce poate fi închis. 
În figura 25A, poziţia şurubului de reglare pentru by-pass închis.
În figura 25B, poziţia şurubului de reglare pentru by-pass deschis. 
Centrala termică este furnizată cu by-pass în poziţie închis.

3.2.12. Conectarea la reţeaua electrică

Centrala termică este furnizată cu un cablu de alimentare tripolar, deja conectat la plăcuţa electronică la un capăt şi protejat împotriva ruperii 
de un sistem de blocare cablu.

Centrala trebuie să fie conectată la o reţea electrică cu parametrii 230V şi 50 Hz. 
Respectaţi polaritatea, conectând corect faza şi nulul.

În timpul instalării respectaţi normele în vigoare care se înţeleg a fi transcrise integral în prezentul.

În amonte de centrala termică trebuie instalat un întrerupător bipolar cu distanţă minimă între contacte de 3 mm, pentru un acces uşor, care 
să permită întreruperea alimentării electrice şi efectuaţi în siguranţă toate operaţiunile de întreţinere.

Alimentarea electrică a centralei trebuie să fie protejată de un întrerupător diferenţial magnetotermic cu putere de întrerupere corespunzătoare.

Reţeaua de alimentare electrică trebuie să fie legată la pământ în siguranţă.
Este necesar să verificaţi această măsură fundamentală de siguranţă; dacă aveţi dubii solicitaţi un control amănunţit al instalaţiei electrice din 
partea personalului calificat.

Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa legării la pământ a instalaţiei: NU sunt 
considerate prize de împământare corespunzătoare ţevile instalaţiilor de gaz, hidraulice sau de încălzire.

fig. 25A By-pass
închis

By-pass
deschis

fig. 25 B
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3.2.13. Conectarea la termostatul de cameră (opţional)

La centrală poate fi conectat termostatul de cameră (nu este furnizat cu centrala). Contactele termostatului de cameră trebuie să suporte o 
sarcină de 5mA la 24VDC.
Cablurile termostatului de cameră trebuie să fie conectate la borna M9 a plăcuţei electronice (fig. 29), după ce a fost eliminată puntea furnizată 
în serie cu centrala termică.
Cablurile termostatului de cameră NU trebuie grupate împreună cu cablurile de alimentare electrică.

3.2.14. Conectarea la comanda de la distanţă Open Therm (opţional)

Centrala termică poate fi conectată la o comandă la distanţă Open Therm (opţional). 
Pentru instalare, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
- instalaţi plăcuţa INTERFAŢĂ DE LA DISTANŢĂ conţinută în kitul comandă la distanţă (ce serveşte drept conexiunea comenzii de la distanţă la 
centrală) urmând instrucţiunile incluse în kit;
- poziţionaţi comanda la distanţă pe un perete interior, departe de posibilele surse de căldură sau curenţi de aer;
- separaţi cu o şurubelniţă partea posterioară (gri) de cea anterioară (albă) şi ataşaţi prin intermediul orificiilor A (fig. 26) partea posterioară de 
perete;
- conectaţi comanda la distanţă la centrală, conectând bornele 1 şi 2 ale comenzii la distanţă (fig. 26) la cutia de borne OPENTH M6 a plăcii 
INTERFAŢĂ LA DISTANŢĂ. Conectarea interfeţei BUS este protejată împotriva polarităţii false, însemnând că legăturile pot fi schimbate.

Pentru conexiune utilizaţi cabluri cu două fire cu următoarele caracteristici:
•	lungime	maximă:	40	m;
•	impedanţă	maximă:	2	x	4Ω/m;
•	se	pot	utiliza	cabluri	împletite	sau	ecranate	pentru	a	elimina	posibilele	interferenţe
• cablurile comenzii la distanţă nu trebuie grupate împreună cu cablurile de alimentare electrică.

Comanda la distanţă nu trebuie să fie conectată la alimentarea electrică 230 V.

În acest punct, dacă nu trebuie instalate sonda externă sau comutatorul telefonic, închiderea comenzii la distanţă poate fi făcută; altfel, 
procedaţi conform celor descrise mai jos.
  
Pentru programarea completă a comenzii la distanţă Open Therm consultaţi manualul de instrucţiuni din kitul comenzii la distanţă.

3.2.15. Instalarea sondei externe (opţional) şi funcţionarea la temperatură fluctuantă

Centrala termică poate fi conectată la o sondă pentru măsurarea temperaturii externe (opţional) pentru funcţionarea la temperatură fluctuantă.
Producătorul furnizează două tipuri de sonde externe:
- 0KSONEST00: sonda externă pentru conectarea la comanda la distanţă;
- 0SONDAES01: sonda externă pentru conectarea directă la centrală.

În cazul utilizării comenzii la distanţă Open Therm se recomandă utilizarea sondei externe pentru comanda la distanţă: 0KsOnEsT00.

Pentru funcţionarea normală a centralei este necesar să utilizaţi exclusiv sonde externe originale de la producător.

Sonda pentru măsurarea temperaturii externe trebuie conectată cu un cablu cu izolaţie dublă cu secţiunea minimă de 0,35 mm2.
Sonda 0KSONEST00 trebuie conectată la bornele 5 şi 6 ale Comenzii la distanţă (fig. 26).
Sonda 0SONDAES01 trebuie conectată la borna M8 a plăcuţei electronice a centralei termice (fig. 29).

Cablurile sondei pentru măsurarea temperaturii externe nu trebuie grupate împreună cu cablurile de alimentare electrică.

fig. 26
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Sonda externă trebuie instalată pe un perete expus către nord-nord est.
Nu instalaţi sonda externă în golul ferestrelor, în apropierea gurilor de ventilaţie sau în apropierea surselor de căldură.

Sonda de temperatură externă acţionează modificând automat temperatura fluxului apei de încălzire în funcţie de:
- temperatura externă măsurată;
- curba de termoreglare selecţionată;
- temperatura ambiantă fictivă setată.

Curba de reglare termică este selectată prin intermediul condensatorului P6.
Este important ca acest condensator P6 să se poziţioneze între valoarea 1 şi valoarea 3 (fig. 27 şi 28).

Temperatura ambiantă fictivă este setată de la regulatorul 11 (fig. 1) care cu sonda de temperatură externă instalată îşi pierde funcţia de setare 
a temperaturii de încălzire (a se vedea paragraful 1.2.3.).

3.2.16. Instalarea unui comutator telefonic (opţional)

Centrala prevede posibilitatea de conectare a unui comutator telefonic (nu este furnizat cu centrala) capabil să activeze regimul de încălzire 
prin telefon.
Comutatorul telefonic trebuie conectat la bornele 3 şi 4 ale comenzii la distanţă (fig. 26).
Pentru specificaţiile de instalare a comutatorului telefonic, consultaţi instrucţiunile ataşate comutatorului.

3.3. umplerea instalaţiei

Odată efectuate toate conexiunile instalaţiei se poate trece la umplerea circuitului de încălzire. 
Acest lucru trebuie efectuat cu mare precauţie după următoarea schemă:
- deschideţi dezaeratoarele radiatoarelor şi verificaţi funcţionarea supapei automate a centralei;
- deschideţi treptat robinetul de umplere şi verificaţi daca supapele de aerisire automate ale sistemului de încălzire funcţionează normal;
- închideţi dezaeratoarele radiatoarelor atunci când va începe să curgă apa;
- controlaţi prin intermediul manometrului centralei termice ca presiunea să ajungă la valoarea de 1÷1,3 bari;
- închideţi robinetul de încărcare şi apoi eliberaţi din nou aerul prin intermediul supapelor de aerisire a radiatoarelor;
- după ce aţi pornit centrala termică şi aţi adus instalaţia la temperatura solicitată, opriţi funcţionarea pompei şi repetaţi operaţiunile de 
eliminare a aerului;
- lăsaţi instalaţia să se răcească şi readuceţi presiunea apei la 1÷1,3 bar.

P6

fig. 27

fig. 28
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ATENŢIE
În instalaţiile de încălzire de casă se recomandă tratarea apei cu substanţe specifice, compatibile cu sistemele în componenţa cărora
intră diferite tipuri de metale, pentru a mări randamentul, a îmbunătăţi siguranţa, a mări perioada de lucru, a asigura funcţionarea
continuă a dispozitivelor ajutătoare şi a micşora consumul de energie electrică, respectând cerinţele, regulile şi standardelor în
vigoare.

ATENŢIE
Presostatul de siguranţă în cazul presiunii scăzute nu dă impulsul electric pentru pornirea arzătorului când presiunea este mai mică 
de 0,4/0,6 bar.
Presiune apei în instalaţia de încălzire nu trebuie să fie sub 1÷1,3 bari; în caz contrar, acţionaţi asupra robinetului de umplere cu care 
este dotată centrala termică.
Operaţiunea trebuie efectuată când instalaţia este rece. Manometrul introdus în panoul de comandă permite citirea presiunii în 
circuit.

ATENŢIE
După o anumită perioadă de inactivitate a centralei termice este posibil ca pompa să fie blocată.
Înainte de a efectua pornirea centralei termice trebuie să se efectueze operaţiunea de deblocare a pompei acţionând după cum 
urmează:
- răsuciţi şurubul de siguranţă care se află în partea centrală a motorului pompei;
- introduceţi o şurubelniţă în orificiu şi apoi rotiţi manual arborele circulatorului în sens orar;
- odată terminată operaţiunea de deblocare, înşurubaţi la loc şuruburile de protecţie şi verificaţi să nu existe pierderi de apă.

Odată înlăturate şuruburile de protecţie este posibil să se fi scurs puţină apă. După instalarea panoului frontal, ştergeţi părţile umede 
ale echipamentului.

3.4. Pornirea centralei

3.4.1. Verificări preliminare

Înainte de pornirea centralei este necesar să verificaţi dacă:
- coşul de gaze arse este instalat conform instrucţiunilor: cu centrala termică pornită nu este tolerată nicio scurgere a gazelor de combustie 
prin nicio garnitură;
- tensiunea de alimentare a centralei termice este de 230 V ~ 50 Hz;
- instalaţia este umplută în mod corespunzător cu apă (presiunea la manometru 1÷1,3 bar);
- eventualele robinete de interceptare a ţevilor instalaţiei sunt deschise;
- gazul din reţea coincide cu tipul gazului pentru care este reglată centrala: în caz contrar efectuaţi conversia centralei termice pentru utilizarea 
gazului disponibil (vezi secţiunea 3.6. Reglajul centralei pentru alte tipuri de gaz şi reglarea arzătorului): Această operaţie trebuie realizată de 
către personal tehnic calificat;
- robinetul de gaze este deschis;
- nu există scurgeri de gaz;
- întrerupătorul electric general în amonte de centrala termică să fie introdus;
- supapa de siguranţă a centralei nu este blocată;
- nu există pierderi de apă;
- pompa de circulaţie nu este blocată.

Centrala termică este dotată cu o pompă de circulaţie cu trei viteze cărora le corespund trei valori diferite rămase instalaţiei. 
Centrala termică este furnizată cu o pompă de circulaţie setată la a treia viteză.
În cazul în care se doreşte setarea unei viteze diferite, compatibilă cu exigenţele de circulaţie a apei în centrala termică 
(asigurată de presostatul de apă) şi având caracteristica de rezistenţă a instalaţiei, verificaţi funcţionarea corespunzătoare 
a centralei termice în toate condiţiile impuse de caracteristicile instalaţiei (de exemplu cu închiderea uneia sau mai multor 
zone din instalaţia de încălzire sau cu închiderea supapei termostatice).

3.4.2. Pornirea şi oprirea

Pentru pornirea şi oprirea centralei termice respectaţi ”Instrucţiunile pentru Utilizator”.
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3.5. schemă electrică

Tabel 10

 T (°C) 0 2 4 6 8

 0 27203 24979 22959 21122 19451
 10 17928 16539 15271 14113 13054
 20 12084 11196 10382 9634 8948
 30 8317 7736 7202 6709 6254
 40 5835 5448 5090 4758 4452
 50 4168 3904 3660 3433 3222
 60 3026 2844 2674 2516 2369
 70 2232 2104 1984 1872 1767
 80 1670 1578 1492 1412 1336
 90 1266 1199 1137 1079 1023

fig. 29

F1 BIT : CENTRALĂ BITERMICĂ
F2 PIA : CENTRALĂ MONOTERMICĂ
F3 RIS : CENTRALĂ DOAR PENTRU ÎNCĂLZIRE
F4 BOL : CENTRALĂ TERMICĂ CU BOILER
F5 MIC : CENTRALĂ MICROACUMULARE
F6 MAC : CENTRALĂ AQUA PREMIUM
M3 : CONECTOR DE ALIMENTARE
M8 : SONDĂ EXTERNĂ
M9 : TA
M16 : CONECTOR PRIN TELEMETRIE
M2-M15 : CONECTORI DE SERVICIU
E.RIV: : ELECTROD DE DETECTARE
E.ACC : ELECTROD DE APRINDERE
P : POMPĂ DE CIRCULAŢIE
V : VENTILATOR (DOAR TFS)

MVD : MOTOR SUPAPĂ TRI-DIRECŢIONALĂ
DK: : PRESOSTAT DE SIGURANŢĂ LA   
 PRESIUNE SCĂZUTĂ
SR : SONDĂ ÎNCĂLZIRE
 10k Ohm B=3435
SE: : SONDĂ EXTERNĂ 10k Ohm B=3977
 (OPŢIONAL)
SS : SONDĂ APĂ CALDĂ 10K OHM B=3535
 LUNGIME 3 METRI MAX.
TA : TERMOSTAT DE CAMERĂ (OPŢIONAL)
CM1 - CM2 : PUNŢI PENTRU SELECŢIE TIP
 CENTRALĂ
FL : FLUXOSTAT
VG : SUPAPĂ GAZ
TL : TERMOSTAT LIMITĂ

PV : PRESOSTAT VENTILATOR (DOAR TFS)
TF : TERMOSTAT ANTI-ACUMULARE GAZE  
 ARSE (DOAR TN)
B : BOILER EXTERN CU SONDĂ
 (SCOATERE R1)
B1 : BOILER EXTERN CU TERMOSTAT CU 
 BULB  (SCOATERE P1)
TIMER : PROGRAMATOR APĂ CALDĂ 
 MENAJERĂ (SCOATERE P1 DACĂ SE  
 INSTALEAZĂ TIMER
P1 : PUNTE ÎNTÂIETATE TIMER
R1 : REZISTENŢĂ 10k Ohm
S : TERMOSTAT CU BULB
TR.ACC: : TRANSFORMATOR DE APRINDERE

DOAR RTFS-RTN CU BOILER EXTERN 
DOTAT CU SONDĂ NTC ŞI REGLARE 

A TEMPERATURII DIN CENTRALĂ

DOAR RTFS-RTN CU BOILER EXTERN 
CU TERMOREGLARE CU BULB ŞI 
REGLARE A TEMPERATURII DE LA 

BOILER (OPŢIONAL)
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maxRPacc

Comutarea centralei de la metan la GPl

- Demontaţi arzătorului principal.
- demontaţi duzele de pe arzătorul 
principal şi înlocuiţi-le cu duze de diametrul 
corespunzător tipului nou de gaz. 
ATEnţIE! montaţi obligatoriu garnituri 
din cupru.
- Remontaţi arzătorul principal.
- Pe plăcuţa electronică mutaţi jumperul 
MET-GPL în poziţia GPL (fig. 30).
- A se vedea punctele A, B, C.

Comutarea centralei de la GPl la metan

- Demontaţi arzătorul principal.
- Demontaţi duzele de pe arzătorul 
principal şi înlocuiţi-le cu duze de diametrul 
corespunzător tipului nou de gaz.
ATEnţIE! montaţi obligatoriu garnituri 
din cupru.
- Remontaţi arzătorul principal.
- Pe plăcuţa electronică mutaţi jumperul 
MET-GPL în poziţia MET (fig. 30).
- A se vedea punctele A, B, C.

A) reglarea puterii maxime

- Verificaţi valoarea presiunii de alimentare 
(vezi tabelele 3, 4, 5 „Date de calibrare”).
- Demontaţi capacul din plastic C (fig. 
31), situat pe vârful bobinei modulatoare, 
ce protejează şuruburile de reglare a 
regulatorului de presiune.
- Conectaţi un manometru la priza de 
presiune V din figura 32.
- Poziţionaţi regulatorul de putere termică 
maxr (vezi fig. 33)  la MAXIM (rotiţi-l în sens 
orar).
- Selectaţi cu comutatorul 9 (fig. 1), poziţia 
IARNĂ.
- Porniţi centrala termică pe funcţia de 
curăţare (vezi paragraful 3.2.8.1).
- Rotind în sens ORAR, piuliţa K (exterioară, 
din figura 34) presiunea din duze creşte, iar 
rotind în sens ANTIORAR, presiunea în duze 
scade.
- Pentru funcţionarea pe GPL deşurubaţi 
complet piuliţa de reglare K din alamă, 
rotind la maxim în sens ORAR.

B) reglarea puterii minime

- Deconectaţi de la reţeaua electrică bobina 
modulatorului (M din fig. 32).
- Aprindeţi arzătorul şi controlaţi ca 
valoarea presiunii „MINIME” să corespundă 
cu cea indicată în tabelele 3, 4 şi 5 „Date de 
calibrare”.
- Pentru a regla valoarea presiunii, cu 
ajutorul cheii de 10mm, menţinând piuliţa K 

fixată, rotiţi şurubul W în sens ORAR pentru 
a creşte presiunea şi ÎN SENS ANTIORAR – 
pentru a micşora presiunea (fig. 34).
- Reconectaţi la reţeaua electrică bobina 
modulatorului.

C) Operaţiuni finale

- Aduceţi condensatorul Pacc (fig. 33) în 
poziţia intermediară şi, după ce aţi ieşit 
din funcţia curăţare coş (vezi par. 3.2.8.1), 
verificaţi ca aprinderea arzătorului să se 
realizeze corect şi silenţios: creşteţi sau 
diminuaţi valoarea puterii de aprindere 
acţionând mereu asupra condensatorului 
Pacc (rotind în sens orar pentru a creşte, în 
sens antiorar pentru a scădea).
- Verificaţi în mod repetat presiunea minimă 
şi maximă pe supapa de gaz.
- În caz de necesitate reglaţi supapa de gaz;
- Remontaţi capacul din plastic C.
- Închideţi prizele de presiune a gazului.
- Verificaţi şi identificaţi eventualele 
scurgeri de gaz.

3.6. reglajul centralei pentru alte tipuri de gaz şi reglarea arzătorului

Centralele termice sunt produse pentru tipul de gaz solicitat în faza de comandă, menţionat pe eticheta ambalajului şi 
pe plăcuţa de identificare a centralei termice. reglajul ulterior al centralei şi reglarea arzătorului se efectuează numai de 
către personal calificat, care trebuie să folosească instrumente speciale de la producător. Producătorul trebuie să efectueze 
operaţiile de reglare a centralei şi reglarea necesară a arzătorului pentru punerea în funcţiune şi operarea corectă a 
centralei.

fig. 34

W

K

fig. 30

C

fig. 31

POZIŢIE PENTRU 
METAN

POZIŢIE PENTRU 
GPL

fig. 33

fig. 32
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4.1. Verificări preliminare

Înainte de testarea centralei este necesar să verificaţi dacă:
- instalaţia respectă normele în vigoare;
- coşul de gaze arse este instalat conform instrucţiunilor: cu centrala termică pornită nu este tolerată nicio scurgere a gazelor de combustie 
prin nicio garnitură;
- centrala este racordată la reţeaua electrică cu parametrii 230V şi 50 Hz;
- instalaţia este umplută cu apă (presiunea la manometru 1÷1,3 bar);
- eventualele robinete de interceptare a ţevilor instalaţiei sunt deschise;
- gazul din reţea coincide cu tipul gazului pentru care este reglată centrala: în caz contrar, efectuaţi reglajul pentru alt tip de gaz (vezi paragraful 
3.6 „Reglajul centralei pentru alte tipuri de gaz şi reglarea arzătorului”);
- robinetul de gaze este deschis;
- nu există scurgeri de gaz;
- întrerupătorul general este introdus;
- supapa de siguranţă a centralei nu este blocată;
- nu există pierderi de apă.
 

Dacă centrala termică nu este instalată conform legilor şi normelor în vigoare anunţaţi responsabilul cu instalaţia şi nu 
testaţi centrala termică.

4.2. Pornirea şi oprirea

Pentru pornirea şi oprirea centralei termice respectaţi ”Instrucţiunile pentru Utilizator”.

5.  ÎnTrEţInErE

Asiguraţi o întreţinere periodică a centralei termice conform programului specificat mai jos.
O întreţinere corectă a centralei termice permite acesteia să funcţioneze în cele mai bune condiţii, prin respectarea mediului şi în 
deplină siguranţă pentru persoane, animale şi/sau lucruri.

Toate operaţiunile de întreţinere (şi de reparare) trebuie executate obligatoriu de personal calificat.

Pentru asistenţă tehnică şi reparaţii, producătorul recomandă tuturor clienţilor să se adreseze centrelor de asistenţă specializate, al căror 
personal este calificat să execute corespunzător operaţiunile menţionate.
 

Înainte de a începe orice operaţiune de întreţinere care implică înlocuirea de componente şi/sau de curăţare internă a 
centralei termice, deconectaţi centrala de la reţeaua electrică.

5.1. Programul de întreţinere

Operaţiunile de întreţinere trebuie să fie efectuate cel puţin o dată pe an şi trebuie să includă:

următoarele operaţiuni de control:
- controlul general al integrităţii centralei termice;
- verificarea etanşeităţii circuitului gazelor şi a alimentării centralei cu gaz;
- verificarea presiunii gazului la intrarea în centrală;
- verificarea presiunii minime şi maxime a presiunii gazului la duza centralei;
- verificarea pornirii centralei;
- control al integrităţii, al bunei stări de conservare şi al etanşeităţii ţevilor de evacuare gaze arse;
- control al bunei stări de conservare a dispozitivului de întrerupere a tirajului (modelele TN);
- verificarea absenţei scurgerilor de gaze de ardere în cameră şi corecta evacuare a acestora (modelele TN);
- verificarea funcţionării termostatului de siguranţă instalat pe dispozitivul de întrerupere a tirajului (TN);
- verificarea funcţionării presostatului de aer (modele TFS);
- control al integrităţii dispozitivelor de siguranţă a centralelor termice în general;
- verificarea lipsei scurgerilor de apă şi a oxidării racordurilor centralei;
- control al eficienţei supapei de siguranţă a instalaţiei;
- verificarea presiunii vasului de expansiune;
- verificarea eficienţei presostatului de apă.

următoarele operaţiuni de curăţare:
- curăţarea generală a componentelor interne ale centralei;
- curăţarea duzelor de gaz;
- curăţarea circuitului de aspiraţie aer/evacuare a gazelor de ardere (modele TFS);
- curăţarea dispozitivului de întrerupere a tirajului (modele TN);
- curăţarea grătarelor de ventilare a încăperii unde este montată centrala (modele TN);
- curăţarea părţii exterioare a schimbătorului de căldură.

4.  TEsTArEA CEnTrAlEI
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La prima revizie tehnică verificaţi de asemenea:
- declaraţia de conformitate a instalaţiei;
- manualul instalaţiei;
- conformitatea încăperii în vederea instalării;
- gurile de ventilare a încăperii unde este instalată centrala (modele TN);
- canalele de evacuare a gazelor arse, diametrul şi lungimea acestora;
- dacă centrala a fost montată conform instrucţiunilor.

În cazul în care aparatul nu poate funcţiona corect şi în lipsa riscurilor pentru persoane, animale şi bunuri, informaţi responsabilul cu 
instalaţia şi completaţi o declaraţie în acest sens.

5.2. Analiza arderii

Controlul parametrilor de combustie ai centralei termice pentru a evalua randamentul şi emisiile poluante trebuie efectuat conform legilor şi 
normelor în vigoare.

6.  TABElul DEFECţIunIlOr TEHnICE

STAREA CENTRALEI DEFECŢIUNEA CAUZA POSIBILĂ SOLUŢIE

Centrala este blocată, LED-ul 
roşu de blocare 5 luminează 
intermitent. Revenirea din 
această stare are loc prin rotirea 
selectorului 9 în poziţia deblocare.

nu se aprinde arzătorul

Nu este gaz

De verificat presiunea gazului. 
Verificaţi deschiderea robineţilor 
sau acţiunea eventualelor supape 
de siguranţă instalate pe ţevile 
reţelei

Supapa de gaz este deconectată Conectaţi-o

Supapa de gaz este defectă Înlocuiţi-o

Plăcuţa electronică este defectă Înlocuiţi-o

Arzătorul nu se aprinde: nu 
există scânteie

Electrodul de aprindere este defect Înlocuiţi electrodul

Transformatorul de aprindere este 
defect

Înlocuiţi transformatorul de 
aprindere

Plăcuţa electronică nu aprinde: 
este defectă

Schimbaţi plăcuţa

Arzătorul se aprinde pentru 
câteva secunde şi apoi se 
blochează

Plăcuţa electronică nu detectează 
prezenţa flăcării: faza şi nulul sunt 
inversate

Verificaţi polaritatea

Cablul electrodului de detectare 
este întrerupt

Conectaţi sau schimbaţi cablul

Electrodul de detectare este defect Înlocuiţi electrodul

Plăcuţa electronică nu detectează 
prezenţa flăcării: este defectă

Schimbaţi plăcuţa

Valoarea puterii de aprindere este 
prea mică

Creşteţi puterea

Capacitatea termică minimă nu 
este setată corect

Verificaţi reglarea arzătorului

Centrala este blocată, ledul roşu de 
blocare 4 luminează intermitent. 
Ieşirea din această stare se face 
prin rotirea selectorului 9 în poziţia 
deblocare.

Presostatul de gaze de ardere nu 
primeşte acordul (modelul TFs)

Presostatul gazelor de ardere este 
defect

Verificaţi presostatul: schimbaţi-l 
dacă este defect

Tuburile de silicon sunt 
deconectate sau defecte

Conectaţi sau schimbaţi tuburile 
de silicon

Nu se aspiră aer suficient pentru 
arderea sau evacuarea gazelor

Verificaţi ţevile de aspiraţie a 
aerului şi evacuare a gazelor: 
curăţaţi-le sau înlocuiţi-le

Ventilatorul nu funcţionează Înlocuiţi-l

Plăcuţa electronică este defectă Înlocuiţi-o

s-a declanşat termostatul 
gazelor de ardere (model Tn)

Dificultate de tiraj a coşului
Verificaţi coşul de gaze arse, grilele 
de aspiraţie a aerului din mediu

Termostatul gazelor arse este 
defect

Înlocuiţi-l
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STAREA CENTRALEI DEFECŢIUNEA CAUZA POSIBILĂ SOLUŢIE

Centrala este blocată, ledul 
roşu de blocare 3 luminează 
intermitent. Ieşirea din 
această stare se face prin 
rotirea selectorului 9 în poziţia 
deblocare.

s-a declanşat termostatul de 
siguranţă a centralei

Nu circulă apa în instalaţia 
de încălzire: ţevile sunt 
obstrucţionate, supapele 
termostatice sunt închise, 
robinetele instalaţiei sunt închise

Verificaţi starea instalaţiei

Pompa de circulaţie este blocată 
sau defectă

Verificaţi pompa de circulaţie

Centrala este blocată, ledul 
roşu de blocare 6 luminează 
intermitent. Revenirea din 
această stare se realizează 
revenind la valoarea presiunii 
apei.

Presiunea apei în instalaţie 
este insuficientă

Au loc pierderi în instalaţie Verificaţi instalaţia

Presostatul este deconectat Conectaţi-l

Presostatul de apă nu se 
activează: este defect

Înlocuiţi-l

Centrala este blocată, ledul roşu 
2 şi ledul galben 8 luminează 
intermitent. Revenirea din 
această stare are loc în mod 
automat la încetarea acestor 
probleme ce au provocat 
blocarea.

sonda de încălzire nu 
funcţionează

Sonda de încălzire este 
deconectată

Conectaţi-o

Sonda de încălzire este defectă Înlocuiţi-o

Centrala este blocată, ledul roşu 
2 este aprins în mod intermitent. 
Revenirea din această stare are 
loc în mod automat la încetarea 
acestor probleme ce au provocat 
blocarea.

sonda apă caldă nu 
funcţionează

Sonda apă caldă menajeră este 
deconectată

Conectaţi-o

Sonda apă caldă menajeră este 
defectă

Înlocuiţi-o

Centrala nu funcţionează în 
modul apă caldă.

Fluxostatul apă caldă nu 
intervine

Presiunea sau debitul din 
instalaţie nu sunt suficiente

Verificaţi instalaţia de apă caldă

Verificaţi filtrul de fluxostat.

Senzorul de fluxostat este rupt 
sau deconectat

Conectaţi sau schimbaţi 
senzorul

Fluxostatul este blocat. Înlocuiţi-l



39

7.  DECLARAŢII DE CONFORMITATE A CONSTRUCTORULUI



40



41



42



43



44

Fondital s.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.76
e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it

Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce propriilor produse 
acele modificări pe care le consideră necesare sau utile, fără a dăuna caracteristicilor esenţiale.
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