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Pentru firma de instalaþii

Instrucþiuni de montaj ºi
întreþinere
Centralã termicã muralã cu gaz
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Vã rugãm a citi cu atenþie înainte de montaj ºi întreþinere
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Prefaþã
Instrucþiuni importante de ordin general
Instalaþia se va utiliza numai conform destinaþiei sale ºi numai
cu respectarea instrucþiunilor de montaj ºi întreþinere.
Întreþinerea ºi reparaþiile se vor face numai de cãtre personal
calificat.
Instalaþia se va exploata numai în combinaþie cu accesoriile ºi
piesele de schimb indicate în instrucþiunile de montaj ºi
întreþinere. Utilizarea altor combinaþii, accesorii sau piese de
uzurã este permisã numai cu condiþia ca acestea sã fie
destinate expres aplicaþiilor prevãzute ºi sã nu diminueze
caracteristicile de putere sau cerinþele de securitate.
Producãtorul îºi rezervã dreptul de a opera modificãri
tehnice!
Datoritã permanentelor perfecþionãri, ilustraþiile, funcþionarea
sau caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore.
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Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Valabilitate
1

1

Valabilitate

Prezentele instrucþiuni de întreþinere ºi montaj sunt
valabile pentru:
Centrale termice murale cu gaz Buderus Logamax U002- 24

Centrale termice murale cu gaz Buderus Logamax U102- 24

Centrale termice combi cu gaz Buderus Logamax U002- 24 K

Centrale termice combi cu gaz Buderus Logamax U102- 24 K

Tipul constructiv:

Tipul constructiv:
B32,

B32,
1)

1)

C12, C12X, C32, C32X, C42X, C52, C52X, C62 , C62X , C82

Categoria:
BE

1)

C12, C12X, C32, C32X, C42X, C52, C52X, C621), C62X1), C821)

Categoria:
I2E+

20; 25 mbar

BE

DK, FI, NO, SE I2H

20 mbar

DK, FI, NO, SE I2H

20 mbar

BE

I3P

37 mbar

BE

I3P

37 mbar

FR

II2E+3P

20; 25; 37 mbar

FR

II2E+3P

20; 25; 37 mbar

LU

II2E3B/P

20; 50 mbar

LU

II2E3B/P

20; 50 mbar

GR

II2H3B/P

20; 50 mbar

DE

II2ELL3P

20; 50 mbar

ES, IE, IT, PT

II2H3P

20; 37 mbar

AT, GR

II2H3B/P

20; 50 mbar

GB

II2H3P

20; 50 mbar

ES, IE, IT, PT

II2H3P

20; 37 mbar

SK, CZ

II2H3P

18; 50 mbar

GB

II2H3P

20; 50 mbar

PL

II35

13 mbar

NL

II2L3B/P

25; 50 mbar

PL

II41, II50

20 mbar

SK, CZ

II2H3P

18; 50 mbar

PL

III

36 mbar

PL

II41, II50

20 mbar

HU

I2H

25 mbar

PL

III

36 mbar

TR

II2H3B/P

20; 50 mbar

HU

I2H

25 mbar

HR, SL

II2H3B/P

20; 50 mbar

TR

II2H3B/P

20; 50 mbar

BG

I2H

20 mbar

HR, SL

II2H3B/P

20; 50 mbar

RO

I2H

20 mbar

BG

I2H

20 mbar

RUS

I2H

20 mbar 2)

RO

I2H

20 mbar

CN

I2H

20 mbar

RUS

I2H

20 mbar 2)

CN

I2H

20 mbar

1) (în BE nu este posibil)
2) 16-25 mbar oscilant, pe termen scurt este posibil 12 mbar

I2E+

20; 25 mbar

1) (în BE nu este posibil)
2) 16-25 mbar oscilant, pe termen scurt este posibil 12 mbar

Tip energie electricã:
230 V~, 50 Hz, IP X 4D

Tip energie electricã:
230 V~, 50 Hz, IP X 4D

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Schema constructivã
Schema constructivã

Legendã :
Poz. 1:

supapã de preaplin

Poz. 2:

nivostat

Poz. 3:

armãturã de gaz

Poz. 4:

senzorul pentru tur

Poz. 5:

termometru

Poz. 6:

arzãtor

Poz. 7:

electrod de aprindere

Poz. 8:

schimbãtor de cãldurã

Poz. 9:

termostat de siguranþã

12

11
10
9
8

13
14

15
6
5
4
3

7
16
17

Poz. 10: ventilator
Poz. 11: racordul de aer / gaze arse
Poz. 12: presostat diferenþial

18
2

Poz. 13: aerisitor manual
Poz. 14: vas de expansiune

19

1
VK

Fig. 1

GAS

RK

Schema de funcþionare Logamax U002

Poz. 15: electrod de ionizare
Poz. 16: aerisitor automat
Poz. 17: pompã de circulaþie
Poz. 18: supapã de siguranþã
Poz. 19: manometru
Poz. 20: limitator debit apã
EK

alimentarea cu apã rece

GAS

alimentare cu gaz

RK

retur cazan

VK

tur cazan

VS

tur boiler

12

11
10

13

9
8
7

14
15

6
5
4
3

16

2

18

1

19

17

VK
Fig. 2

GAS

RK

Schema de funcþionare Logamax U102

12

11
10
9
8

13
14

7
6
5
4
3

15
16
17
18

2
1

19
VK

Fig. 3

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

4

20 GAS EK RK

Schema de funcþionare Logamax U002 cu limitator debit
apã
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Schema constructivã

2

Legendã :
Poz. 1:

supapã de preaplin

Poz. 2:

nivostat

Poz. 3:

armãturã de gaz

11

Poz. 4:

senzorul pentru tur

10

Poz. 5:

termometru

Poz. 6:

arzãtor

12

9
8

13
14

Poz. 7:

electrod de aprindere

Poz. 8:

schimbãtor de cãldurã

Poz. 9:

termostat de siguranþã

Poz. 10:

ventilator

Poz. 11:

racordul de aer / gaze arse

Poz. 12:

presostat diferenþial

Poz. 13:

aerisitor manual

Poz. 14:

vas de expansiune

Poz. 15:

electrod de ionizare

Poz. 16:

aerisitor automat

Poz. 17:

pompã de circulaþie

Poz. 18:

supapã de siguranþã

Poz. 19:

manometru

Poz. 20:

robinet cu 3 cãi

11

Poz. 21:

conductã de scurt-circuit U-KS 11 (accesoriu)

10

GAS

racordul de gaze

RK

retur cazan

RS

retur boiler

9
8
7

VK

tur cazan

6

VS

tur boiler

5
4
3

16

2

18

15
6
5
4
3

17
18

2
1
20
Fig. 4

1
20
Fig. 5

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

7
16

19
M

VK VS GAS RS RK

21

Schema de funcþionare Logamax U002 cu robinet cu 3 cãi

12

13
14
15

17

19

M

VK

VS GAS

RS RK

21

Schema de funcþionare Logamax U102 cu robinet cu 3 cãi
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2

Schema constructivã

Legendã :
Poz. 1:

supapã de preaplin

Poz. 2:

schimbãtor de cãldurã pentru apã caldã menajerã

Poz. 3:

nivostat

Poz. 4:

microîntrerupãtor pentru detectarea apei calde

Poz. 5:

robinet cu 3 cãi

Poz. 6:

membranã de comutare

Poz. 7:

senzorul pentru tur

Poz. 8:

termometru

Poz. 9:

arzãtor

Poz. 10: electrod de ionizare
Poz. 11: schimbãtor de cãldurã
Poz. 12: termostat de siguranþã
Poz. 13: ventilator
Poz. 14: racordul de aer / gaze arse

15
14
13
12
11

16

10
9
8
7

18
19
20
21

6
5
4
3
2
1

Poz. 15: presostat diferenþial
Poz. 16: aerisitor manual

Fig. 6

Poz. 17: vas de expansiune

17

VK AW 27 GAS EK RK

22
23
24
25
26

Schema de funcþionare Logamax U002K
cu limitator debit apã (FR)
sau instalaþie de umplere (IT/TR)

Poz. 18: electrod de aprindere
Poz. 19: aerisitor automat

15

Poz. 20: pompã de circulaþie
Poz. 21: armãturã de gaz

14

Poz. 22: supapã de siguranþã

13

Poz. 23: limitator debit apã

12
11
18
9

Poz. 24: manometru
Poz. 25: instalaþie de umplere (numai IT, TR)
Poz. 26: senzor apã caldã menajerã
Poz. 27: limitator debit apã (numai FR)
AW

ieºire apã caldã

EK

intrare apã rece

GAS

alimentare cu gaz

RK

retur cazan

VK

tur cazan

6

19

8
7

20
21

6
5
4
3
2
1
VK AW 27 GAS EK RK
Fig. 7

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

16
17
10

22
23
24
25
26

Schema de funcþionare Logamax U102K
cu limitator debit apã (FR)
sau instalaþie de umplere (IT/TR)
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Date tehnice
3

3

Date tehnice

A

B

AW EK
VK GAS RK

C

65 65 65 65

VK, RK, GAS 50
AW/VS, EK/RS 35

VK GAS RK
AW/VS EK/RS
Fig. 8

Dimensiunile cazanului de perete

Legendã :
racord concentric

RK

retur cazan G¾"

B

racord paralel

RS

retur boiler G½" (aparat simplu)

C

racord vertical pentru FR ºi aparate cu robinet cu 3 cãi

VK

tur cazan G¾"

AW

ieºire apã caldã G½"

VS

tur boiler G½" (aparat simplu)

EK

intrare apã rece G½"

1)

cot scurt 90°

GAS

Alimentare cu gaz orizontal G½"
Alimentare cu gaz vertical G1" (cu ºtuþ de racordare)

2)

piesã-T 87°

3)

cot normal 87°

A

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Date tehnice

Compatibilitate cu Vaillant VCW (aparat combi cu racord
orizontal fãrã limitator debit apã)

1

10

2

5,5

3

135
140
188

3

Accesorii necesare:

328
376

Nu sunt necesare U-MA sau MR.

 Robinet de întreþinere HU

7095410

 Racord apã caldã menajerã U-BU

7095370

 Robinet de gaze GU-BS

7095368

 Set de adaptare aparat combi Vaillant

7109060

986
949 - 959
939
876
772

Sub tencuialã:

65 61 61 65

 Robinet de întreþinere HA

7095420

 Racord apã caldã menajerã U-BA

7095374

 Robinet de gaze GA-BS

7095367

 Set de adaptare aparat combi Vaillant

7109060

61

Pe tencuialã:

Dimensiunile de gabarit ale aparatului Î × L × A

60 60
100 100

61

850 mm x 480 mm x 370 mm
Fig. 9

Legendã la fig. 9:
cu cot scurt 90°
cu piesã-T 87°

Poz. 3:

cu cot normal 87°
3
2

1

135
140
188

Compatibilitate cu Vaillant VC (aparat simplu fãrã robinet
cu 3 cãi ºi fãrã limitator debit apã)
Accesorii necesare:

5,5

Poz. 2:

10

Poz. 1:

Compatibilitate cu Vaillant VCW (aparat combi)

Nu sunt necesare U-MA sau MR.

328
376

 Robinet de întreþinere HU

7095410

 Robinet de gaze GU-BS

7095368

 Set de adaptare aparat simplu Vaillant

7109080

986
949 - 959
939
772

Sub tencuialã:

Pe tencuialã:
7095420

 Robinet de gaze GA-BS

7095367

 Set de adaptare aparat simplu Vaillant

7109080

126

126

61

 Robinet de întreþinere HA

Dimensiunile de gabarit ale aparatului Î × L × A
850 mm x 480 mm x 370 mm
Legendã la fig. 10:
Poz. 1:

cu cot scurt 90°

Poz. 2:

cu piesã-T 87°

Poz. 3:

cu cot normal 87°

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

8

100
Fig. 10

100

61

Compatibilitate cu Vaillant VC (aparat simplu)
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Date tehnice

3

3

Accesorii necesare:

5,5

1

10

2

135
140
188

Compatibilitate cu Junkers ZWR (aparat combi cu racord
orizontal fãrã limitator debit apã)

Nu sunt necesare U-MA sau MR.

328
376

 Robinet de întreþinere HU

998
947
920 - 960
908 - 920
772

Sub tencuialã:
7095410

 Racord apã caldã menajerã U-BU

7095370

 Robinet de gaze GU-BS

7095368

 Set de adaptare aparat combi Junkers

7109064
65 61 61 65

7095420

 Racord apã caldã menajerã U-BA

7095374

 Robinet de gaze GA-BS

7095367

 Set de adaptare aparat combi Junkers

7109064
65 65
130
130

Dimensiunile de gabarit ale aparatului Î × L × A
850 mm x 480 mm x 370 mm
cu cot scurt 90°

Poz. 2:

cu piesã-T 87°

Poz. 3:

cu cot normal 87°

Fig. 11

3
2

1

135
140
188

Compatibilitate cu Junkers ZSR (aparat simplu fãrã
robinet cu 3 cãi ºi fãrã limitator debit apã)

Compatibilitate cu Junkers ZWR (aparat combi)

Accesorii necesare:

10

Legendã la fig. 11:
Poz. 1:

46

5,5

 Robinet de întreþinere HA

61

Pe tencuialã:

Nu sunt necesare U-MA sau MR.

328
376

Sub tencuialã:
7095410

 Robinet de gaze GU-BS

7095368

 Set de adaptare aparat simplu Junkers

7109084

998
947
908 - 920
772

 Robinet de întreþinere HU

Pe tencuialã:
7095420

 Robinet de gaze GA-BS

7095367

 Set de adaptare aparat simplu Junkers

7109084

126

126

130

130

61

 Robinet de întreþinere HA

Dimensiunile de gabarit ale aparatului Î × L × A
850 mm x 480 mm x 370 mm
Legendã la fig. 12:
Poz. 1:

cu cot scurt 90°

Poz. 2:

cu piesã-T 87°

Poz. 3:

cu cot normal 87°

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

Fig. 12

46

Compatibilitate cu Junkers ZSR (aparat simplu)
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Date tehnice

Tip
Putere termicã nominalã (P)

1)
1) 2)

U002-24

U002-24K

U102-24

U102-24K

kW

24,0

24,0

24,0

24,0

kW

26,1

26,1

26,1

26,1

Puterea termicã minimã 1)

kW

10,3

10,3

11,2

11,2

1)

kW

11,7

11,7

11,9

11,9

mm

100/60

100/60

100/60

100/60

Sarcinã termicã nominalã (Q)
Sarcina termicã minimã

Racordul þevii de gaze arse-∅
Caracteristicile gazului:
Gaz natural E, Gaz natural H,
Gaz natural GZ 50 3)

m3(N)/h

Gaz natural LL, Gaz natural L
Gaz natural GZ 41,5

3)

Gaz natural GZ 35 3)
Gaz lichefiat B/P
Gaz lichefiat P

2,62

2,62

2,62

2,62

3

---

---

3,04

3,04

3

m (N)/h

3,16

3,16

---

---

m3(N)/h

3,64

3,64

---

---

3

0,76

0,76

---

---

3

1,01

1,01

1,01

1,01

m (N)/h

m (N)/h
m (N)/h

Temperatura max. a turului

°C

90

90

90

90

Suprapresiune max. în circuitul de încãlzire (PMS) bar

3,0

3,0

3,0

3,0

Volum apã schimbãtor de cãldurã agent termic

0,7

0,7

0,7

0,7

NTC

NTC

NTC

NTC

12

12

12

12

l

Tipuri de senzori
Vas de expansiune cu membranã
Volumul total

l

Presurizare

bar

0,75

0,75

0,75

0,75

Supapã de siguranþã

bar

3,0

3,0

3,0

3,0

Alimentarea electricã

V~/Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

2AT

2AT

2AT

2AT

Siguranþa incorporatã (lentã)
Puterea electricã absorbitã

W

146

146

145

145

Clasa de protecþie

IP

X 4D

X 4D

X 4D

X 4D

Suprapresiunea max. apa potabilã (pMW)
Debitul specific al apei (D)
Presiunea min. intrarea apei potabile

bar

---

10

---

10

l/min

---

11,5

---

11,5

bar

---

0,6

---

0,6

Setarea elementului de legãturã
(Con 2, numai aparate combi)

Poz. I

Timp de urmãrire apã caldã 0 min.
temperaturã max. apã caldã 55 °C

Poz. 0

Timp de urmãrire apã caldã 2 min.
temperaturã max. apã caldã 60 °C

Caracteristici gaze de evacuare 4)
Debitul masic al gazelor arse
Temperatura gazelor arse

kg/h
°C

53/50

53/50

56/52

56/52

106/140

106/140

96/130

96/130

B32,

Racord pentru gaze arse conform EN 483

C12, C12X, C32, C32X, C42X, C52, C52X, C625), C62X5), C825)

Presiunea de refulare liberã ventilator

Pa

100

100

100

100

Greutatea la livrare cca

kg

46

49

46

49

Tab. 1
1)
2)
3)
4)
5)

Date tehnice
Pentru BE: G20
Pentru BE: G25 (25 mbar) cca. 10% mai puþin
Numai PL
Pentru sarcina termicã cea mai micã / cea mai mare cu gaz natural E, gaz natural H.
Nu este valabil pentru BE

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Extrase din normative
4

4

Extrase din normative

Centralele termice cu gaz Buderus Logamax U002 – 24 (K) ºi
U102 – 24 (K) corespund din punctul de vedere al construcþiei
ºi comportãrii în timpul exploatãrii cerinþelor de bazã ale
directivei pentru aparate cu gaz 90/396/CEE ºi directivei
randamentului 92/42/CEE cu respectarea EN 483 ºi EN 625.

INDICAÞII!
Pentru pregãtirea ºi exploatarea instalaþiei se
vor respecta regulile tehnicii, precum ºi
prevederile privind supravegherea
construcþiilor ºi cele legale din þãrile respective
de destinaþie (pentru BE este valabil
NBN D51.003).
Montajul, racordarea conductelor de gaz ºi a
gazelor arse, prima punere în funcþiune,
conectarea curentului cât ºi întreþinerea vor fi
executate numai de cãtre o firmã specializatã.
Lucrãrile la componentele conducãtoare de
gaz vor fi executate de cãtre o firmã
specializatã concesionarã.
Curãþarea ºi întreþinerea se vor efectua o datã
pe an. În cursul acestor activitãþi, se va verifica
funcþionarea ireproºabilã a întregii instalaþii.
Deficienþele se vor remedia imediat.
Nu ne asumãm rãspunderea pentru pagubele
produse ca urmare a modificãrilor tehnice la
dispozitivul de reglare sau la pãrþile
componente ale acestuia.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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5

Montaj

5

Montaj

5.1

Conþinutul livrãrii
1
2
3
4

 Se deschide ambalajul ºi se verificã integritatea livrãrii.
Legendã la fig. 13:
Documentaþia tehnicã

Poz. 3:

Suport pentru perete (cu benzi de plastic, numai FR)

Poz. 4:

Pungã de plastic cu alte accesorii:
2 ºuruburi pentru lemn pentru fixarea suportului
2 dibluri pentru perete
2 ºaibe
inel de reducþie
Etichetã adezivã punere în funcþiune
A doua plãcuþã de identificare
Garnituri
Inel manºetã (Ubbink), doar FR

Instru
cþi
explo uni de
atare

Buderus

Fig. 13

5.2

us

Poz. 2:

er

Centralã termicã cu gaz

B
ud

Poz. 1:

Conþinutul livrãrii

Cerinþe pentru incinta de amplasare
INDICAÞIE!
Se vor respecta instrucþiunile din legislaþia
construcþiilor pentru incinte de amplasare!

Este interzisã depozitarea materialelor ºi lichidelor inflamabile
în apropierea centralei.
Pentru a evita deteriorarea cazanului se va avea în vedere ca
aerul de ardere sã nu conþinã hidrocarburi de halogen
(existente în sprayuri, solvenþi, detergenþi, vopsele, adezivi)
sau cantitãþi mari de praf.
Încãperea de amplasare a centralei trebuie sã fie protejatã
împotriva îngheþului ºi sã fie bine aerisitã.
La stabilirea locului de amplasare se va þine cont de distanþele
pentru conductele de gaze arse. Se vor respecta distanþele
laterale minime de 50 mm!

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Montaj
5.3

5

Montaj / racorduri

Instalarea
Centrala termicã pe gaz trebuie sã fie instalatã numai de cãtre
un specialist autorizat.
Lucrãri de montaj la utilizarea plãcii de racord de montaj
U-MA (numai la robinet cu 3 cãi, compatibil Junkers)
INDICAÞIE!
Premize pentru montaj:
Placa de racord este montatã în conformitate
cu “Indicaþii de montaj – grupa de racord”, se
instaleazã conductele.
Se îndepãrteazã ambalajul ºi se trimite la reciclare.
A nu se îndepãrta fundul de polistiren pentru protecþia
ºtuþurilor de racordare! În timpul montajului centrala termicã
pe gaz ºi ºtuþurile de racordare trebuie protejate împotriva
murdãririi cu materiale de construcþie, de exemplu prin
acoperirea cu o folie. Se fixeazã suportul pentru perete.
Se utilizeazã benzile de plastic pentru corectarea lungimii
(fig. 14).

Fig. 14

Benzi de plastic pentru corectarea distanþei

Golurile unghiulare din suportul de perete sunt prevãzute
pentru o schimbare a tipului de aparate de ZWR/ZSR.
Apoi se respectã alocarea racordurilor de conducte în
conformitate cu „Indicaþii de montare - grupa de racorduri”.
 Se scoate capacul.
 Se desfac ºuruburile de prindere (fig. 15, poz. 1).
 Se prinde capacul.

1
Fig. 15

Se scoate capacul

 Se prinde centrala termicã pe suportul de perete (fig. 16).
 Se înºurubeazã centrala termicã cu grupa de racorduri
(accesorii).
Legendã la fig. 16
Poz. 1 :

VK

tur cazan G¾"

Poz. 2 :

AW

ieºire apã caldã G½"

Poz. 2 :

VS

tur boiler G½" (aparat simplu)

Poz. 3 :

GAS

racordul de gaze orizontal G½"
racordul de gaze vertical G1"

Poz. 4 :

RS

retur boiler G½" (aparat simplu)

Poz. 4 :

EK

intrare apã rece G½"

Poz. 5 :

RK

retur cazan G¾"

Poz. 6 :

AS

supapã de siguranþã evacuare Rp¾"

1 2 3 4 5
Fig. 16
Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Montaj

Racordul de gaze

Apa potabilã

Efectuarea lucrãrilor la componentele conducãtoare de gaz
este permisã numai de cãtre o firmã specializatã
concesionarã.

În Logamax U002/102 K (aparat combi) este integratã o
încãlzire a apei potabile prin intermediul schimbãtorului de
cãldurã cu plãci, dupã principiul în contracurent.

 Racordul de alimentare cu gaze se va efectua în
conformitate cu normele valabile în þãrile de destinaþie.

În cazul apei potabile cu conþinut ridicat de calcar volumul
lucrãrilor de întreþinere va fi mai mare.

 Pe coloana de alimentare cu gaz se va monta un robinet
de închidere filetat (accesorii).

INDICAÞIE!
Se recomandã montarea unui robinet de
întreþinere în coloana de apã potabilã. Dacã
presiunea din conducta de aducþiune a apei
potabile este mai mare decât presiunea de
lucru maxim admisã de 10 bar, atunci trebuie
montat un reductor de presiune verificat ºi
autorizat.

Se recomandã montarea unui filtru pe coloana de gaz.
 Þeava se racordeazã netensionatã.
ATENÞIE!
Armãturile de gaz pot fi presurizate numai cu
maxim 150 mbar.

Dacã se utilizeazã baterii cu amestec, se va realiza o reducere
centralã a presiunii.
INDICAÞIE!
În cazul unui racord de apã rece ºi apã caldã
se vor respecta instrucþiunile ºi normele
(DE: DIN 1988) uzinei de apã locale ºi a þãrilor
de destinaþie.

Circuitul de încãlzire
INDICAÞIE!
Înainte de racordarea centralei, þevile ºi
caloriferele se vor spãla temeinic!

 Se recomandã montarea unui robinet de service pe
conductele de tur ºi de retur (accesorii).
 În punctul cel mai de jos al instalaþiei se va prevedea un
robinet de umplere ºi golire.
Pentru protecþia întregii instalaþii, recomandãm montarea unui
filtru de impuritãþi în conducta de retur. Nemijlocit înainte ºi
dupã filtrul de impuritãþi vor fi prevãzute robinete de blocare
pentru curãþarea filtrului.
Un vas de expansiune sub presiune, cât ºi o supapã de
siguranþã sunt deja montate.

Conducta de scurgere
Dacã conducta de scurgere a supapei de siguranþã se varsã
în reþeaua de canalizare, se va monta un sifon (accesorii).

Fixarea aparatului
La început se va stabili poziþia de montare a centralei.
În acest sens se va þine cont de conductele de aer / evacuare
a gazelor arse, de distanþele laterale la pereþi ºi tavan, cât ºi
de eventualele racorduri existente pentru gaz, încãlzire, apã
caldã ºi de racordurile electrice.
Pentru marcarea gãurilor de fixare ºi a racordurilor aparatului,
în livrare sunt incluse ºabloane de montaj.
 ªabloanele de montaj se poziþioneazã vertical ºi se
marcheazã gãurile de fixare. Dacã nu existã racorduri,
atunci în vederea întreþinerii trebuie respectate distanþele
minime faþã de pereþi ºi tavan.
Pentru fixarea centralei termice pe gaz, este prevãzut un
suport de perete inclusiv ºuruburi de fixare.
 Se monteazã suportul pe perete.
 Se agaþã centrala de suport, împreunã cu capacul inferior
din polistiren.
 Se înlãturã capacul de polistiren.
 Se scoate carcasa.
 Se leagã racordurile la centralã.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Montaj

5

Racordul pentru aerul de ardere - gaze arse
La tipurile constructive B32, C12, C12X, C32, C32X, C42X, C52X
ºi C62X1) sunt admise seturile de bazã pentru sistemul de
evacuare a gazelor arse, conform directivei aparatelor cu gaz
90/396/CEE cu respectarea EN 483 împreunã cu centrala
termicã pe gaz Logamax U002/102 (certificarea de sistem).
1)

Nu este valabil pentru BE

Certificarea sistemului este demonstratã prin numãrul de
identitate al produsului de pe plãcuþa de identificare a
cazanului.

Fig. 17

Inel manºetã

Fig. 18

Racord concentric pentru aer / gaze arse

Fig. 19

ªtuþ de racordare pentru dirijarea paralelã a aerului /
gazelor arse (accesorii)

Fig. 20

Racord paralel de aer / gaze arse

 Racordul pentru aerul de ardere – gaze arse se monteazã
în conformitate cu indicaþiile de montaj ale sistemului de
evacuare a gazelor arse!
 La utilizarea sistemului de evacuare a gazelor arse Ubbink
este necesar un inel manºetã (fig. 17) pentru a face
cazanul compatibil.

Racordul paralel de aer / gaze arse (numai IT)
 Se demonteazã ºtuþul de racordare pentru gazele arse
(fig. 18) (3 ºuruburi de tablã) ºi se desface furtunul spre
întrerupãtorul pneumatic.
 Se deschide camera de ardere. Se aºeazã ºtuþul de
racordare pentru gazele arse pentru evacuarea paralelã a
aerului / gazelor arse (accesorii) pe aparat ºi se fixeazã prin
intermediul clemei pe partea interioarã a aparatului (vezi.
fig. 19 ºi fig. 20). Pentru aceasta se împinge clema de jos
în canalul sistemului de evacuare a gazelor arse.
 Se verificã aºezarea corectã a clemei.
 Furtunul demontat de la întrerupãtorul pneumatic se
monteazã pe niplul de mãsurare în partea dreaptã
a racordului paralel de aer/gaze arse.
Pentru racordul paralel al aparatului U002/102 se vor utiliza
piese de legãturã etanºe cu un singur perete pentru þevile de
evacuare.

Inel de reducþie
La racordul paralel pentru gaze arse, pentru rezistenþe ale
sistemului de evacuare a gazelor arse de pânã la ≤ 60 Pa, se
va monta inelul de reducþie în ºtuþul de aspiraþie.
INDICAÞIE!
Dacã lungimea maximã a þevii de evacuare
este L ≤ 1500 mm, se va monta inelul de
reducþie în ºtuþul gazelor arse.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Montaj

Conducta de alimentare sub tencuialã

Termostatul de camerã

Dacã conductele de alimentare pentru apa rece ºi apa caldã,
încãlzire, gaz ºi evacuarea supapei de siguranþã se monteazã
sub tencuialã, atunci racordurile pot fi stabilite cu ajutorul
ºabloanelor de montaj.

Se vor utiliza regulatoare cu douã puncte de acþionare de 24 V
comandate de temperatura încãperii. Conectarea la aparatul
de reglare se va face conform fig. 21 de la pagina 17.

 Conductele pentru gaz, încãlzire ºi apa potabilã de sub
tencuialã se vor monta conform ºabloanelor de montaj
ataºate.

Blocarea impulsurilor

 Se monteazã accesoriile de racordare.

În vederea evitãrii pornirilor dese ale arzãtorului în regim de
încãlzire, a fost incorporat un sistem de întârziere de
anclanºare a arzãtorului cu cca. 5 min.

Conducta de alimentare pe tencuialã
 Se monteazã accesoriile de racordare la centralã ºi se
racordeazã conductele la vedere.

Racordul electric
Circuitele de reglare, comandã ºi protecþie sunt gata cablate
ºi verificate. Trebuie efectuatã doar conectarea la reþea
(fig. 21 la pagina 17).

Reglajul producãtorului
Centrala este reglatã de firma producãtoare pentru
urmãtoarele tipuri de gaze.
Gaz natural E:

WS = 14,1 kWh/m3(N) (11,4 - 15,2) 1) 2)

Gaz natural H: WS = 14,1 kWh/m3(N) (12,7 - 15,2) 1) 2)
Gaz natural LL: WS = 11,5 kWh/m3(N) ( 9,5 - 12,5) 1) 2)
1) Cu referire la gaz uscat la 15 °C ºi 1013,25 mbar

 Dupã scoaterea ºuruburilor se rabate capacul cutiei de
conexiuni.

2)

Pentru BE: G20 (20 mbar)
G25 (25 mbar)

 Se introduce cablul de conexiune flexibil prin trecerea
pentru cablu.
ATENÞIE!
Înaintea racordãrii cazanului la reþeaua de
alimentare cu electricitate trebuie sã se
asigure faptul cã întreaga instalaþie de
încãlzire ºi accesoriile racordate la aceasta au
fost legate la pãmânt.

INDICAÞIE!
Se comparã aparatul cu tipul de gaz ºi cu
indexul Wobbe existent.

Limitatorul puterii maxime de încãlzire este reglat de
producãtor pe putere maximã.

INDICAÞIE!
Mãsurile de protecþie se vor executa în
conformitate cu normele þãrilor de destinaþie
(DE: VDE 0100), respectând instrucþiunile
speciale ale furnizorilor locali de energie.
Racordarea la reþea trebuie realizatã printr-un
dispozitiv de separare (cum ar fi siguranþã,
comutator-LSM).

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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senzor
apã
caldã
FW

termostat de
camerã
(24V/max. 100mA)

CON4

solicitare
apã caldã

negru
negru

CON8

CON9

senzor
încãlzire
(CHT)

senzor
termostat
apã
de siguranþã
caldã
(CHT)
(DHT)

roz
roz
albastru
albastru

CON3

maro
albastru

(numai aparat simplu)

CON10

CON11

modularea nivostat
întrearderii
rupãtor
(PFS)
pneumatic
(APS)

0

roºu
roºu

CON2
1

negru
negru
gri
roz
alb

Placa de conexiuni
cu circuit imprimat

N C O

NG

LPG

230 V
CON6

maro

N

pompã de
circulaþie

M

L

M

L

maro

maro

N

albastru

maro

Mv2

maro

albastru

verde/galben

verde/
galben

CON14

maro

CON7

roºu

arzãtor

electrod de ionizare

Ht2 Ht1

aprindere

funcþionare

maro

reþea
230V~50Hz,
siguranþa
max. admisã
10A

albastru

verde/galben
albastru

EV1/2

Mv1

CON12

verde/galben

albastru

ventilator

albastru

verde/
galben

maro

albastru

CON13

maro

verde/
galben

robinet
cu 3 cãi

(numai aparat simplu)
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(numai aparate combi)

albastru
maro
negru

Fig. 21
alb
alb

CON2A
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5

Schema de conexiuni
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5.4

Montaj
Pregãtirea în vederea exploatãrii

Vã rugãm sã respectaþi capitolul 10.1: "Proces verbal de
punere în funcþiune" de la pagina 35.
5.4.1

Controlul etanºeitãþii

 Instalaþia se deconecteazã de la reþeaua electricã.
ATENÞIE!
Înainte de prima punere în funcþiune se
controleazã etanºeitatea exterioarã a noii
secþiuni de conductã pânã la poziþia etanºã
imediatã de la armãtura arzãtorului.
Pentru aceasta, presiunea de control la
intrarea armãturii arzãtorului nu trebuie sã
depãºeascã 150 mbar.
Dacã la aceastã controlare a presiunii se
stabileºte o neetanºeitate, se desfãºoarã
o verificare a scurgerii la toate legãturile cu
o substanþã spumantã. Substanþa trebuie sã
fie autorizatã ca substanþã de control al
etanºeitãþii gazoase.
Este interzis ca substanþa sã fie utilizatã la
conductele de racordare electrice!
Înainte de racordarea centralei, sistemul de încãlzire se va
spãla pentru a înlãtura impuritãþi cum ar fi stropi de sudurã,
cânepã, chit etc. din conductele de þevi.
 Se umple sistemul de încãlzire a apei menajere al
aparatului, pânã când dintr-un punct de consum al apei
calde iese apã.
 Se umple întreaga instalaþie de încãlzire ºi aparatul cu
instalaþia în stare rece pânã la cca. 1-1,5 bar ºi se aeriseºte
cu atenþie.
 În vederea aerisirii se desface ºurubul aerisitorului automat
de la pompa de încãlzire cu cca. 1-2 rotaþii.
 Se deschide aerisitorul manual de la schimbãtorul de
cãldurã primar (SW 11) ºi se închide numai când apa care
iese nu mai conþine bule de aer.
 Dupã prima punere în funcþiune de scurtã duratã, se
goleºte instalaþia din nou pentru a înlãtura impuritãþile din
sistemul de încãlzire.
În timpul funcþionãrii continue, aparatul se aeriseºte singur
prin intermediul aerisitorului automat de la pompa de încãlzire.
INDICAÞIE!
Înainte de prima punere în funcþiune, se va
aerisi conducta de alimentare cu gaz prin
intermediul aerisitorului automat de la ventilul
de gaz.
 Se strânge din nou etanº ºurubul de aerisire.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Montaj
5.5

5

Verificarea presiunii de racordare a
gazului

2

Centrala trebuie sã fie scoasã din funcþiune.
 Se rabate dispozitivul de reglare în afarã.
 Se deschide ºurubul de închidere a niplului de mãsurare
a presiunii de racordare ºi de aerisire de la supapa de gaz
tip combi ºi se racordeazã manometrul (fig. 22, poz. 1).
 Centrala se repune în funcþiune.
 Se citeºte presiunea de racordare la manometru ºi se
comparã cu presiunea prevãzutã de furnizorul de gaze
local.
 Centrala se scoate din funcþiune.
 Se demonteazã manometrul ºi se strânge etanº niplul de
mãsurare cu ºurubul de închidere.

1

 Se completeazã plãcuþa indicatoare ataºatã ºi se lipeºte
pe partea interioarã a carcasei.

Fig. 22

 Se rabate dispozitivul de reglare în sus.

Poz. 1:

Niplu de mãsurare presiune de racordare

Poz. 2:

Niplu de mãsurare presiune duze

5.6

Armãturã de gaz SIT

Legendã la fig. 22:

Controlul etanºeitãþii în stare de
funcþionare

Verificaþi la arzãtorul în stare de funcþiune toate poziþiile etanºe
pe tot traseul gazelor cu o substanþã spumantã. Substanþa
trebuie sã fie autorizatã ca substanþã de control al etanºeitãþii
gazoase.
Este interzis ca substanþa sã fie utilizatã la conductele de
racordare electrice.

5.7

Înregistrarea valorilor de mãsurare
2

 Se mãsoarã presiunea de refulare (presiune diferenþialã).
 Se scoate din suport comutatorul diferenþial (fig. 23,
poz. 1).
 Se scot ambele furtunuri (fig. 23, poz. 2) (a se nota ordinea
furtunurilor!) ºi se conecteazã la un manometru.
 Se trece întrerupãtorul de reþea în poziþia “1”.

1

 Se mãsoarã presiunea diferenþialã.
Punct de conectare 56 Pa, punct de deconectare 41 Pa.
 Se trece întrerupãtorul de reþea în poziþia “0”.
 Se deconecteazã furtunurile de la manometru ºi se
conecteazã la comutatorul diferenþial.

Fig. 23

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

Înregistrarea valorilor de mãsurare
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Se deºurubeazã fiecare ºurub de închidere (fig. 24) la ºtuþul de
racordare pentru sistemul de evacuare a gazelor arse / aer de
ardere ºi se înºurubeazã la loc dupã mãsurare.
Pierdere de gaze arse
Pierderile de gaze arse trebuie sã fie sub 11%.

2

Conþinutul de monoxid de carbon
Conþinutul de CO în stare etanºã trebuie sã fie sub 400 ppm
sau 0,04% Vol. Valori de sau mai mari de 400 ppm indicã o
instalaþie de ardere defectã, impuritãþi în arzãtor sau în
schimbãtorul de cãldurã sau defecte la arzãtor ori blocarea
þevii de evacuare a gazelor arse / aerului de ardere.
Cauza trebuie obligatoriu stabilitã ºi eliminatã.

1
Fig. 24

ªtuþ de racordare sistem de dirijare a gazelor arse / aerului
de ardere

Legendã la fig. 24:

5.8

Controlul funcþionãrii

Poz. 1:
Poz. 2:

Temperatura gazelor arse CO2 , CO, NOX
Temperatura aerului de ardere

 Se controleazã aparatul în privinþa etanºeitãþii (gazului).
 Se verificã montarea ireproºabilã a sistemului de evacuare
a gazelor arse.
 Se controleazã aprinderea ºi imaginea normalã a flãcãrii
arzãtorului.
 Se introduc valorile de stare pe plãcuþa indicatoare ºi se
lipeºte pe partea interioarã a carcasei.
 Se fixeazã instrucþiunile de funcþionare într-o poziþie foarte
vizibilã.
 Clienþii sunt instruiþi în privinþa exploatãrii aparatului ºi li se
predã instalaþia.
 Indicaþie privind necesitatea unei întreþineri regulate
a instalaþiei (contract de întreþinere).

5.9

A

Mãsurarea curentului de ionizare

 Se trece întrerupãtorul de reþea în poziþia “0”.
 Se scoate ºtecherul electrodului de ionizare ºi se comutã
la mijloc aparatul de mãsurare a curentului. La aparatul de
mãsurã se alege domeniul µA (DC) (fig. 25).
 Se trece întrerupãtorul de reþea în poziþia “1” ºi se
acþioneazã “Reset”.
 Dupã formarea flãcãrii se mãsoarã curentul de ionizare.
Dacã curentul este >3 µA, atunci electrodul de ionizare
este OK.
 Se trece întrerupãtorul de reþea în poziþia “0”.
 Dacã electrodul de ionizare este OK, se prinde ºtecherul
între cabluri.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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B
Fig. 25

Mãsurarea curentului de ionizare

A

Poziþie de mãsurare pentru Logamax U002

B

Poziþie de mãsurare pentru Logamax U102
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5.10 Reglarea puterii
INDICAÞIE!
Puterea de încãlzire a centralei termice pe gaz
este reglatã de firma producãtoare dupã
metoda EE-H, reglarea fiind permisã numai de
la potenþiometrul “putere de încãlzire max.”
a sistemului de reglare.
Reglajele la supapa de gaz tip combi sunt
admise numai în cazul adaptãrii pentru alte
tipuri de gaze (vezi capitolul “6 Adaptare
pentru un alt tip de gaz”).

1

Limitarea puterii maxime de încãlzire

2

 Se racordeazã manometrul la niplul de mãsurare a
supapei de gaz tip combi (fig. 22, poz. 2) ºi la niplul de
mãsurare pentru mãsurarea presiunii duzelor (fig. 22,
poz. 1).
 Temperatura agentului termic se regleazã pe poziþia 90 °C.
 Comutatorul de selectare a regimului de funcþionare în
(fig. 30, poz. 1).
poziþia X
 Se roteºte potenþiometrul “putere de încãlzire max.”
(fig. 26, poz. 2).
–

în sensul acelor de ceasornic:
creºterea puterii

–

în sens contrar acelor de ceasornic:
micºorarea puterii

Fig. 26

Potenþiometru pentru reglarea puterii de încãlzire max.

Legendã la fig. 26: potenþiometru
Poz. 1:

sarcina de pornire

Poz. 2:

puterea de încãlzire maximã

 Se aºteaptã cca. 3-4 min. pânã când aparatul
funcþioneazã în sarcinã.
 Se comparã presiunea de la manometru cu cea din tabelul
cu presiunile din duze (vezi pag. 23-24, tab. 4 - tab. 7).
 Se noteazã puterea de încãlzire reglatã pe eticheta
adezivã pentru valori de reglaj.
 În timpul operaþiei de reglaj, temperatura apei de încãlzire
afiºatã trebuie sã fie sub 80 °C.
 Se închide etanº niplul de mãsurare cu ºurubul!

1

5.11 Exploatarea
INDICAÞIE!
Prima punere în funcþiune ºi exploatarea
aparatului, precum ºi instruirea utilizatorului
trebuie sã fie efectuate de cãtre un specialist
calificat.
Fig. 27

Niplu de mãsurare pentru mãsurarea presiunii duzelor la
centrala termicã pe gaz

Punerea în funcþiune ºi exploatarea se fac în conformitate cu
instrucþiunile de exploatare anexate.
INDICAÞIE!
În regim de încãlzire, numãrul de porniri al
centralei este limitat electronic.
Printr-o scurtã oprire ºi pornire, respectiv o
resetare, se poate ocoli aceastã limitare, astfel
încât aparatul – presupunând cã existã o
solicitare de cãldurã – porneºte imediat dupã
conectarea întrerupãtorului.
Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Logamax U002 - 24 (K)

Tipul de gaz

Presiunea de
racordare
[mbar]

Þara de destinaþie

Gaz natural E+

20/25

BE, FR

Gaz natural E

20

LU, DE

Gaz natural H

25

HU

Gaz natural H

20

DK, FI, NO, SE, GR, ES, IE,

Numãrul de
duze

Duze ÿ
[mm]

Simbolul
duzei

13

1,20

120

IT, PT, GB, TR
Gaz natural H

18

SK, CZ

Gaz natural GZ 50

20

PL

Gaz natural GZ 41,5

20

PL

13

1,45

145

Gaz natural GZ 35

13

PL

13

1,80

180

Butan / Propan

50

LU, GR, TR

13

0,67

67

Propan

50

SK, CZ, GB

Propan

37

FR, BE, ES, IE, IT, PT

13

0,78

78

Propan

36

PL

Numãrul de
duze

Duze ÿ
[mm]

Simbolul
duzei

24

0,87

87

24

1,02

1,02

24

0,55

55

Tab. 2

Numãrul ºi diametrul duzelor (1)

Logamax U102 - 24 (K)

Tipul de gaz

Presiunea de
racordare
[mbar]

Þara de destinaþie

Gaz natural E+

20/25

BE, FR

Gaz natural E

20

LU, DE

Gaz natural H

25

HU

Gaz natural H

20

DK, FI, NO, SE, AT, GR,
ES, IE, IT, PT, GB, TR

Gaz natural H

18

SK, CZ

Gaz natural GZ 50

20

PL

Gaz natural GZ 41,5

20

PL

Gaz natural LL

20

DE

Gaz natural L

25

NL

Propan

50

DE, SK, CZ, GB

Propan

37

FR, BE, ES, IE, IT, PT

Propan

36

PL

Tab. 3

Numãrul ºi diametrul duzelor (2)

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Presiunea în duze [mbar]
Puterea de
încãlzire

Sarcina
termicã

Tip
[kW]

[kW]

Gaz natural
E/H

U002 - 24 (K)

Tab. 4

Gaz
natural
LL

Gaz
natural
L

GZ 50 1)

G20

G25

20 ; 18 2);
5)

20
mbar

25
mbar

20
mbar

25
mbar

mbar

25

Logamax

Gaz natural
E+ 3)

24,0

26,1

14,3

14,3

18,1

---

---

21,4

23,5

11,6

11,6

14,7

---

---

18,9

20,9

9,2

9,2

11,6

---

---

16,4

18,3

7,0

7,0

8,9

---

---

14,0

15,7

5,2

5,2

6,5

---

---

11,5

13,1

3,6

3,6

4,5

---

---

10,3

11,7

3,0

3,0

3,7

---

---

Presiunile în duze pentru reglarea debitului de gaz dupã metoda presiunii (1)

Presiunea în duze [mbar]
Puterea de
încãlzire

Sarcina
termicã

Gaz natural
GZ 41,5 1)

Gaz natural
GZ 35 1)

Butan /
Propan

[kW]

[kW]

20
mbar

20
mbar

50
mbar

50
mbar

36 4); 37
mbar

24,0

26,1

10,9

6,9

39,1

30,4

30,4

21,4

23,5

9,0

5,8

31,7

24,6

24,6

18,9

20,9

7,2

4,5

25,0

19,5

19,5

16,4

18,3

5,5

3,5

19,2

14,9

14,9

14,0

15,7

4,1

2,6

14,1

11,0

11,0

11,5

13,1

2,9

1,9

10,0

7,8

7,8

10,3

11,9

2,5

1,7

8,2

6,4

6,4

Propan

Tip

Logamax
U002 - 24 (K)

Tab. 5
1)
2)
3)

Presiunile în duze pentru reglarea debitului de gaz dupã metoda presiunii (2)
Gaz natural polonez
SK, CZ
FR, BE

4)

PL
5) HU

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Presiunea în duze [mbar]
Puterea de
încãlzire

Sarcina
termicã

Tip
[kW]

[kW]

Gaz natural
E/H

U102 - 24 (K)

Tab. 6

Gaz
natural LL

Gaz
natural L

GZ 50 1)

G20

G25

20 ; 18 2);
5)

20
mbar

25
mbar

20
mbar

25
mbar

25

Logamax

Gaz natural
E+ 3)

mbar

24,0

26,1

15,0

15,0

17,9

12,0

12,0

21,7

23,5

12,2

12,2

14,5

9,7

9,7

19,4

20,9

9,6

9,6

11,5

7,7

7,7

17,0

18,3

7,4

7,4

8,8

5,9

5,9

14,6

15,7

5,4

5,4

6,4

4,3

4,3

12,3

13,1

3,8

3,8

4,5

3,0

3,0

11,2

11,9

3,2

3,2

3,6

2,6

2,6

Presiunile în duze pentru reglarea debitului de gaz dupã metoda presiunii (3)

Presiunea în duze [mbar]

Tip

Logamax
U102 - 24 (K)

Tab. 7
1)
2)
3)
4)
5)

Puterea de
încãlzire

Sarcina
termicã

Gaz natural
GZ 41,5 1)

Butan /
Propan

Propan

Propan

[kW]

[kW]

20 mbar

50 mbar

50 mbar

36 4); 37 mbar

24,0

26,1

13,3

---

35,0

35,0

21,7

23,5

10,8

---

28,4

28,4

19,4

20,9

8,5

---

22,4

22,4

17,0

18,3

6,5

---

17,2

17,2

14,6

15,7

4,8

---

12,6

12,6

12,3

13,1

3,4

---

8,8

8,8

11,2

11,9

2,9

---

7,7

7,7

Presiunile în duze pentru reglarea debitului de gaz dupã metoda presiunii (4)
Gaz natural polonez
SK, CZ
FR, BE
PL
HU

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Adaptare pentru un alt tip de gaz
ATENÞIE!
Adaptarea pentru un alt tip de gaz poate fi
realizatã în BE numai de Buderus sau de
personal autorizat de Buderus. Acest lucru
este valabil pentru toate etapele descrise în
prezentul capitol.

6.1

Scoaterea cazanului din funcþiune

 Se închide robinetul de gaz.
 Se trece întrerupãtorul pornit / oprit în poziþia “0”.
 Se scoate carcasa.
 Se demonteazã arzãtorul
(vezi capitolul 8: "Întreþinerea" de la pagina 30).
 Se înlocuieºte diafragma (numai U102) resp. se înlocuiesc
duzele (numai U 002).
 Se verificã duzele pe baza simbolurilor (vezi tabelul 2 de la
pagina 22).
 Se monteazã arzãtorul ºi cazanul la loc.
Cu excepþia Franþei:

1

 Se mutã elementul de legãturã (fig. 28):
–

poziþia "NG"- gaz natural (fig. 28).

–

poziþia "LPG"- gaz lichefiat (fig. 28).

2

 Se roteºte ºurubul de reglare pentru sarcinã mare (fig. 29,
poz. 2) cu cca. 3 rotaþii în sens contrar acelor de ceasornic
(numai la schimbarea de la gaz lichefiat la gaz natural).
 Se roteºte ºurubul de reglare pentru sarcinã micã cu
cca. ½ de rotaþie în sensul acelor de ceasornic (numai la
schimbarea de la gaz natural la gaz lichefiat).
 Se desface legãtura la bobina de modulaþie.
 Se trece potenþiometrul “putere de încãlzire max.” pe
minim.
 Se porneºte arzãtorul (regim de încãlzire).
 Se regleazã presiunea duzei în sarcinã micã conform
pag. 23-24, tab. 4 - tab. 7.
 Se restabileºte legãtura la bobina de modulaþie.
 Dupã cca. 2,5 min (sfârºitul treptei lente) se roteºte încet
potenþiometrul "putere de încãlzire max." spre direcþia
maximã, observând în acest timp presiunea duzei ºi dupã
atingerea necesarului de cãldurã maxim, se regleazã
sarcina mare de la ºurubul de reglaj conform
documentaþiei (fig. 29, poz. 2).
 Se desface legãtura la bobina de modulaþie ºi se verificã
sarcina micã, dacã este necesar se corecteazã.
 Se restabileºte legãtura la bobina de modulaþie.
 Se monteazã capacul de închidere la armãtura de gaz.
 Se verificã din nou presiunile în duze.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

Fig. 28

Schimbarea tipului de gaz armãtura - SIT

Legendã la fig. 28:
Poz. 1:

siguranþã (1A)

Poz. 2:

siguranþã (2A)

Con2-A
LPG:

Poziþia elementului de legãturã gaz lichefiat

NG:

Poziþia elementului de legãturã gaz natural

Con2
O:

Timp de urmãrire apã caldã 2 min.

I:

Timp de urmãrire apã caldã 0 min.
temperaturã max. apã caldã 55 °C (util la aparatele combi
în cazul în care în regim de varã primul radiator se
încãlzeºte)
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Numai Franþa:
Schimbarea de la gaz natural la gaz lichefiat:

Schimbarea de la gaz lichefiat la gaz natural:

 Elementul de legãturã (fig. 28) rãmâne în poziþia ”LPG".

 Elementul de legãturã (fig. 28) rãmâne în poziþia ”LPG".

 Se roteºte ºurubul de reglaj sarcinã mare (fig. 29, poz. 2)
cu cca. 7 rotaþii în sens contrar acelor de ceasornic.

 Se înºurubeazã ºurubul de reglaj sarcinã mare (fig. 29,
poz. 2) în sensul acelor de ceasornic pânã la opritor.

 Se deºurubeazã complet ºurubul de reglare a droselului
(capul ºurubului este vizibil cca. 3 mm).

 Se înºurubeazã complet ºurubul de reglare a droselului în
sensul acelor de ceasornic, iar apoi se deºurubeazã cu
3 rotaþii.

 Se roteºte ºurubul de reglare sarcinã micã cu cca. ½ de
rotaþie în sensul acelor de ceasornic.
 Se desface legãtura la bobina de modulaþie.
 Se trece potenþiometrul “putere de încãlzire max.” pe
minim (fig. 26).
 Se porneºte arzãtorul (regim de încãlzire).
 Se regleazã presiunea duzei în sarcinã micã
(vezi pag. 23-24, tab. 4 - tab. 7). Se restabileºte legãtura la
bobina de modulaþie.
 Dupã cca. 2,5 min (sfârºitul treptei lente) se roteºte încet
potenþiometrul “putere de încãlzire max.“ spre direcþia
maxim, observând în acest timp presiunea duzei ºi, dupã
atingerea necesarului de cãldurã maxim, se regleazã
sarcina mare de la ºurubul de reglaj conform datelor.
 Se desface legãtura la bobina de modulaþie ºi se verificã
sarcina micã, dacã este necesar se corecteazã.
 Se restabileºte legãtura la bobina de modulaþie.
 Se monteazã capacul de închidere la armãtura de gaz.
 Se verificã din nou presiunile în duze.

 Se desface legãtura la bobina de modulaþie.
 Se trece potenþiometrul “putere de încãlzire max.” pe
minim.
 Se porneºte arzãtorul (regim de încãlzire).
 Se regleazã presiunea duzei în sarcinã micã, conform
documentaþiei.
 Se restabileºte legãtura la bobina de modulaþie.
 Dupã cca. 2,5 min (sfârºitul treptei lente) se roteºte încet
potenþiometrul “putere de încãlzire max.“ spre direcþia
maxim, observând în acest timp presiunea duzei ºi, dupã
atingerea necesarului de cãldurã maxim, se regleazã
droselul de la ºurubul de reglaj conform documentaþiei.
 Se desface legãtura la bobina de modulaþie ºi se verificã
sarcina micã, dacã este necesar se corecteazã.
 Se restabileºte legãtura la bobina de modulaþie.
 Se monteazã capacul de închidere la armãtura de gaz.
 Se verificã din nou presiunile în duze.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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6.2

6

Mãsurarea ºi reglarea presiunii în arzãtor
7

1

 Prin tragerea ºtecherului aparatul se scoate de sub
tensiune.
 Manometrul se calibreazã la “0”.

2

6

 Se racordeazã manometrul la niplul de mãsurare a
supapei de gaz tip combi (fig. 29, poz. 7) ºi la niplul de
mãsurare al centralei termice (fig. 27, poz. 1).

3

 Temperatura agentului termic se regleazã pe poziþia 90 °C.
 Se trece comutatorul de selectare a regimului de
funcþionare în poziþia X
(fig. 30, poz. 1).
 Se regleazã potenþiometrul “putere de încãlzire max.”
(fig. 26, poz. 2) pe putere maximã (în sensul acelor de
ceasornic).

5

4

 Se produce solicitare de cãldurã prin reglarea unei
temperaturi mai ridicate la termostatul de încãlzire.
 Se conecteazã iarãºi aparatul la reþeaua de energie
electricã.

Fig. 29

 Se aºteaptã cca. 3-4 min., pânã când presiunea s-a
stabilizat în sarcinã mare.

Poz. 1:

drosel (numai FR / BE)

Poz. 2:

sarcinã mare SW 10

 Se comparã presiunea de la manometru cu cea din tabelul
cu presiunile din duze (tab. 4 pânã la tab. 7) ºi, dacã este
necesar, se corecteazã cu regulatorul pentru sarcinã mare
(fig. 29, poz. 2).
 Se regleazã potenþiometrul “putere de încãlzire max.”
(fig. 26, poz. 2 la pag. 21) la putere minimã cu regulatorul
pentru sarcinã micã (în sens contrar acelor de ceasornic
pânã la opritor) (fig. 29, poz. 3).

Armãturã de gaz SIT

Legendã la fig. 29:

Poz. 3:

sarcinã micã (cu ºurubelniþã normalã)

Poz. 4:

niplu de mãsurare presiune de racordare

Poz. 5:

racord supapã de gaz

Poz. 6:

racord bobinã de modulaþie

Poz. 7:

niplu de mãsurare presiune duze

 Se comparã presiunea de la manometru cu cea din tabelul
cu presiunile din duze (tab. 4 pânã la tab. 7) ºi, dacã este
necesar, se corecteazã. Dacã este necesarã o corecturã,
se va opri trecerea curentului prin bobina de modulaþie
prin oprirea alimentãrii. Presiunea în duzã se va regla la
început sub valoarea prescrisã ºi apoi se va aduce încet la
presiunea nominalã. Dupã efectuarea corecturii, trebuie
restabilitã legãtura la bobina de modulaþie.
 Se regleazã puterea de încãlzire aºa cum a fost descris la
pag. 21.

1

 Se noteazã puterea de încãlzire reglatã pe eticheta
adezivã pentru valori de reglaj.
 În timpul operaþiei de reglaj, temperatura afiºatã
a agentului termic trebuie sã fie sub 80 °C.
ATENÞIE!
Se strânge etanº niplul de mãsurare cu
ºurubul.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

2
Fig. 30

Nivel de operare
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7

Inspectarea
Inspectarea

Vã rugãm a respecta capitolul 10.2: "Procese verbale de
inspectare ºi întreþinere" de la pagina 36.

7.1

Indicaþii generale

Oferiþi-le clienþilor dumneavoastrã un contract anual de
inspecþie ºi un contract de întreþinere orientat dupã necesitãþi.
Ceea ce trebuie sã conþinã un contract anual de inspecþie ºi
un contract de întreþinere orientat dupã necesitãþi, puteþi
vedea în capitolul 10.2: "Procese verbale de inspectare ºi
întreþinere" de la pagina 36.
Controlarea stãrii generale a instalaþiilor
Verificaþi starea generalã a instalaþiei.
Controlul vizual ºi al funcþionãrii instalaþiei
Efectuaþi controlul vizual ºi al funcþionãrii instalaþiei.

7.2

Pregãtirea cazanului pentru inspectare

 Se scoate din funcþiune instalaþia.
PERICOL DE MOARTE
din cauza curentului electric din instalaþia
deschisã.
Înainte de deschiderea instalaþiei:
–

deconectaþi instalaþia de încãlzire de la
reþeaua electricã sau scoateþi din reþeaua
electricã siguranþa corespunzãtoare
locuinþei.

–

asiguraþi instalaþia de încãlzire faþã de
o repunere sub tensiune neaºteptatã.

 Se scot înveliºul arzãtorului, respectiv capacul arzãtorului
de pe cazanul de încãlzire (vezi fig. 15: "Se scoate
capacul" la pagina 13).
INDICAÞIE!
Dacã conductele de gaz ale arzãtorului trebuie
demontate, capacul arzãtorului poate fi
desfãcut exclusiv de cãtre personal de
specialitate.
7.2.1

Controlul etanºeitãþii interioare

 Se scoate din funcþiune instalaþia.
 Se verificã rampa arzãtorului de gaz la partea de intrare cu
o presiune de control de min. 100 mbar ºi max. 150 mbar
în privinþa etanºeitãþii interioare.
Dupã un minut cãderea de presiune se poate ridica la
max. 10 mbar. La o scãdere mai ridicatã a presiunii în toate
poziþiile etanºe înaintea armãturii se desfãºoarã cãutarea
scurgerii cu o substanþã spumantã.
Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Inspectarea

7

Dacã nu se constatã nici o scurgere, se repetã verificarea
presiunii.
La o nouã cãdere a presiunii mai ridicatã de 10 mbar pe minut,
se schimbã armãtura.
Verificarea arzãtorului, schimbãtorului de cãldurã în
privinþa impuritãþilor
 Verificaþi arzãtorul ºi schimbãtorul de cãldurã în privinþa
impuritãþilor.
Verificarea arzãtorului, electrodului de aprindere ºi de
ionizare
 Verificaþi arzãtorul, electrodul de aprindere ºi de ionizare.
7.2.2

Mãsurarea curentului de ionizare

Vezi capitolul 5.9 la pag. 20.
7.2.3

Mãsurarea presiunii de racordare a gazului
(presiunea de curgere)

Vezi capitolul 5.6 la pag. 19.
7.2.4

Controlarea presiunii în arzãtor

 Controlaþi presiunea în arzãtor.
7.2.5

Controlul etanºeitãþii gazoase în stare de
funcþionare

Vezi capitolul 5.6 la pag. 19.
7.2.6

Mãsurarea în vid a conþinutului de monoxid de
carbon (CO)

Vezi capitolul 5.7 la pag. 19.
7.2.7

Controlarea presiunii instalaþiei de încãlzire

–

Presurizarea vasului de expansiune;

–

Presiune completã.

7.2.8

Verificarea funcþionãrii ºi siguranþei conductelor
de alimentare cu aer ºi de gaze arse

 Verificaþi funcþionarea ºi siguranþa conductelor de
alimentare cu aer ºi de gaze arse
7.2.9

Verificarea completã a setãrilor aparatului de
reglare

Vezi documentaþia aparatului de reglare.
7.2.10 Controlul final al lucrãrilor de inspectare
 Verificaþi rezultatele de mãsurare ºi verificare în procesul
verbal de inspecþie la pag. 36.
7.2.11 Atestarea inspecþiei de specialitate
 Semnaþi-vã în procesul verbal de inspecþie la pag. 36 din
aceastã documentaþie.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Întreþinerea
Întreþinerea

Vã rugãm sã respectaþi capitolul 10.2: "Procese verbale de
inspectare ºi întreþinere" la pagina 36.
Întreþinerea aparatului trebuie efectuatã anual.
Se scoate aparatul din funcþiune conform instrucþiunilor de
exploatare.
Înainte de fiecare lucrare de întreþinere se scoate aparatul de
sub tensiune.

Curãþarea arzãtorului

Curãþarea schimbãtorului de cãldurã primar

Logamax U002 - 24

La demontarea schimbãtorului de cãldurã primar se va
proceda dupã cum urmeazã:

La demontarea arzãtorului se va proceda dupã cum urmeazã:

 Se scoate carcasa.
 Se demonteazã carcasa camerei de ardere.
 Se închid robinetele de întreþinere ºi se goleºte cazanul pe
partea de încãlzire.
 Se deschide camera de ardere.
 Se desfac ºuruburile camerei de colectare a gazelor arse
ºi se scoate camera de colectare a gazelor arse.
 Se desfac ºuruburile de la schimbãtorul de cãldurã primar.
 Se scoate cablul de la termostatul de siguranþã (OHT).
 Se extrage schimbãtorul de cãldurã primar în faþã.
Dacã gradul de murdãrire este redus, este suficient sã se
clãteascã lamelele schimbãtorului de cãldurã cu un jet de apã.

 Se închide dispozitivul de închidere a gazului.
 Se scoate carcasa.
 Se demonteazã carcasa camerei de ardere.
 Se demonteazã tablele laterale de la camera de ardere.
 Se deschide camera de ardere.
 Se desfac ºuruburile de la cadrele arzãtorului ºi se extrag
în faþã.
 Se desfac ºuruburile de fixare a electrozilor de ionizare ºi
de aprindere.
 Se desfac ºuruburile de la armãtura de gaze.
 Se scoate arzãtorul.
Logamax U102 - 24

Dacã gradul de murdãrire este mai mare, se introduce
schimbãtorul de cãldurã primar într-un recipient cu apã
fierbinte la care s-a adãugat o substanþã care dizolvã grãsimi
ºi se curãþã lamelele cu o perie moale, iar în final se clãteºte
schimbãtorul de cãldurã în apã curatã.

Etape de lucru la demontarea arzãtorului:

 Se monteazã toate piesele la loc în ordine inversã ºi se
înlocuiesc garniturile.

 Se închid robinetele de întreþinere ºi se goleºte cazanul pe
partea de încãlzire.

 Se închide dispozitivul de închidere a gazului.
 Se scoate carcasa.
 Se demonteazã carcasa camerei de ardere.

 Se desfac ºuruburile camerei de colectare a gazelor arse
ºi se scoate camera de colectare a gazelor arse.
 Se extrage camera de ardere spre în faþã.
 Se desfac ºuruburile de la arzãtor de pe partea apei de
încãlzire.
 Se desfac ºuruburile de la armãtura de gaze.
 Se desfac ºuruburile de fixare a electrozilor de ionizare ºi
de aprindere.
 Se demonteazã cadrul arzãtorului.
 Se desfac ºuruburile de fixare a arzãtorului ºi se scoate
arzãtorul spre în faþã.
 Se îndepãrteazã eventualele reziduuri de ardere cu o perie
(nu se foloseºte perie de oþel).
 Se curãþã duzele ºi injectoarele cu o pensulã moale ºi se
suflã cu aer.
 Dacã gradul de murdãrire este mai mare, se spalã
arzãtorul cu leºie de sãpun, se clãteºte cu apã curatã ºi se
usucã.
Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Întreþinerea

8

Decalcificarea schimbãtorului de cãldurã pentru apã caldã
menajerã

VK

În funcþie de compoziþia apei potabile, se recomandã o
decalcificare periodicã a schimbãtorului de cãldurã pentru
apã caldã menajerã.

1
AW

2 3
EK

RK
4

Pentru aceasta se demonteazã schimbãtorul de cãldurã
pentru apã caldã menajerã ºi se trateazã cu un dizolvant de
calcar care se gãseºte în comerþ.
La demontarea schimbãtorului de cãldurã se va proceda dupã
cum urmeazã:

5

 Se închid robinetele de întreþinere ºi se goleºte cazanul pe
partea de încãlzire.

13

 Se închide dispozitivul de închidere de la alimentarea cu
apã potabilã.

Fig. 31

 Se deschide un punct de consum de apã caldã.
 Se desfac ºuruburile de fixare ale schimbãtorului de
cãldurã pentru apã caldã menajerã (fig. 31, poz. 7 ºi 10) ºi
se scoate schimbãtorul de cãldurã pentru apã caldã
menajerã pe dedesubt.
INDICAÞIE!
Pentru întreþinerea ºi îngrijirea instalaþiei
recomandãm încheierea unui contract de
întreþinere.

Curãþarea sitei pentru apã rece
La demontarea sitei pentru apã rece se va proceda dupã cum
urmeazã:

12 11

10

8

6

Unitatea hidraulicã aparatul combi

Legendã la fig. 31:
Poz. 1:

circuit de comandã (robinet cu 3 cãi)

Poz. 2:

DHT (senzor temperaturã apã caldã)

Poz. 3:

sita pentru apa rece

Poz. 4:

racord MAG (vas de expansiune cu membranã)

Poz. 5:

racord supapã de siguranþã

Poz. 6:

racord manometru

Poz. 7:

ºurub de fixare

Poz. 8:

instalaþia de umplere (numai Italia, Austria, Turcia)

Poz. 9:

conector pentru microîntrerupãtorul de detectare
a apei calde

Poz. 10:

ºurub de fixare

Poz. 11:

CHT (senzorul de temperaturã pe tur)

Poz. 12:

PFS (nivostat)

Poz. 13:

membranã de comutare (robinet cu 3 cãi)

 Se închide dispozitivul de închidere de la alimentarea cu
apã potabilã.

VK

tur cazan

AW

ieºire apã caldã

 Se deschide un punct de consum de apã caldã.

EK

intrare apã rece

RK

returul cazanului

 Se deºurubeazã sita pentru apã rece (fig. 31, poz. 3) cu
o cheie fixã (SW 24).

9

7

 Se suflã sita cu aer comprimat sau se curãþã sub un jet de
apã.
 Se înºurubeazã la loc sita pentru apã rece ºi se deschide
intrarea de apã rece.

Legendã la fig. 32:
Poz. 1:

PFS (nivostat)

Poz. 2:

supapã de preaplin

Poz. 3:

racord MAG (vas de siguranþã cu membranã)

Poz. 4:

supapã de siguranþã

Poz. 5:

racord manometru

Poz. 6:

bypass

Poz. 7:

CHT (senzorul de temperaturã pe tur)

RK

returul cazanului

VK

tur cazan

3

7
Fig. 32
Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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VK 1 2

6

5

4

Unitatea hidraulicã la aparatul simplu
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Întreþinerea

Legendã la fig. 33:
Poz. 1:

PFS (nivostat)

Poz. 2:

supapã de preaplin

2
8

Poz. 3:

racord MAG (vas de siguranþã cu membranã)

Poz. 4:

racord supapã de siguranþã

Poz. 5:

racord manometru

9 B

Poz. 6:

bypass

7

Poz. 7:

CHT (senzorul de temperaturã pe tur)

Poz. 8:

racord robinet cu 3 cãi

Poz. 9:

tur robinet cu 3 cãi

A

intrare boiler

B

Intrarea instalaþiei de încãlzire

AB

intrare cazan

GAS

Racordul de gaze

RK

returul cazanului

RS

retur boiler

VK

tur cazan

VS

tur boiler

5

6

A
4

AB

1

VK
Fig. 33

VS

3

GAS

RS

Unitatea hidraulicã la aparatul simplu cu robinet cu 3 cãi

Mãsurãtori conform BlmSchV (numai pentru tasta coºar)

Determinarea temperaturii aerului aspirat

Se pune centrala termicã cu gaz în funcþiune, se trece
regulatorul temperaturii cazanului în poziþia 90 °C ºi
comutatorul de selectare a regimului de funcþionare în
poziþia Q (fig. 30, poz. 2).

 Se scoate carcasa.

Comutatorul de selectare a regimului de funcþionare se
X (fig. 30, poz. 1).
întoarce de la sine în poziþia

 Se mãsoarã temperatura.

ATENÞIE!
Înainte de a începe cu mãsurãtoarea, se
aºteaptã cca. 3-4 min. pânã când cazanul
a modulat pe sarcinã mare.

RK

 Se scoate dopul de cauciuc din orificiul de mãsurare de la
ºtuþul de racord pentru gazele arse.
 Se introduce sonda de mãsurare.
 Se scoate sonda ºi se închide etanº orificiul de mãsurare.
Mãsurarea temperaturii gazelor arse
 Se îndepãrteazã niplul de metal (SW 19) din orificiul de
mãsurare.
 Se introduce sonda de mãsurare.

INDICAÞIE!
Regimul service se dezactiveazã de la sine
dupã 20 min. În timpul testului gazelor de
evacuare, consumul de apã caldã nu este
permis, deoarece în caz contrar, centrala
încheie testul gazelor de evacuare ºi comutã
pe regimul de producere a apei calde.
De asemenea ºi schimbarea modului pe regim
de varã, respectiv o resetare, încheie regimul
service. Regimul service este indicat printr-un
LED
care se aprinde cu intermitenþã.

 Se mãsoarã valoarea gazelor arse.
 Se scoate sonda ºi se închide etanº orificiul de mãsurare
cu niplul de metal.
INDICAÞIE!
Dupã încheierea mãsurãtorii se trece
comutatorul de selectare a regimului de
funcþionare ºi regulatorul temperaturii
cazanului în poziþia iniþialã!
Atestarea întreþinerii de specialitate
Semnaþi-vã în procesul verbal de inspecþie la pag. 38 din
aceastã documentaþie.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Defecþiune – cauzã - remediere
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9

Defecþiune – cauzã - remediere
Defecþiune

Cauzã

Remediere

Aparatul comutã pe defecþiune

Alimentarea cu gaz este defectuoasã.

 Se verificã presiunea de racordare
a gazului.

(LED-ul

este aprins).

 Se deschide robinetul de gaz.
Aer în conducta de gaz.

 Se aeriseºte conducta de gaz.

Supapa de tip combi nu se deschide.

 Se verificã fiºa de racordare la
supapã de gaz tip combi.
 Se înlocuieºte supapã de gaz tip
combi.

Scânteia de aprindere nu se formeazã
sau este prea slabã.

 Se verificã cablurile ºi legãturile
electrodului de aprindere.
 Se scoate fiºa ºi se reintroduce.
 Se înlocuieºte electrodul de
aprindere.
 Se verificã cablul de înaltã tensiune
din punctul de vedere al strãpungerii
la masã.

Aparatul comutã pe defecþiune

Dispozitivul de control cu ionizare nu
detecteazã flacãra.

 Se verificã contactele.

Nivostatul (PFS) nu comutã.

 Se verificã alimentarea nivostatului.

 Se verificã polaritatea racordului la
reþea.

 Se verificã presiunea apei (între 1 ºi
1,5 bar).

(LED-ul
este aprins, dupã
resetare LED-ul se reaprinde dupã cca.
3 min. la o solicitare de apã caldã resp.
încãlzire).

 Se aeriseºte aparatul.
 Se verificã pompa de circulaþie.
Pompa de circulaþie este blocatã.

 Se roteºte axul pompei cu
ºurubelniþa.

Întrerupãtorul pneumatic (APS) nu
comutã.

 Se verificã circuitul întrerupãtorului
pneumatic.
 Se verificã sistemul de aer/gaze arse.
 Se verificã ventilatorul.
 Se înlocuieºte întrerupãtorul
pneumatic.

Aparatul comutã pe defecþiune
(LED-ul
este aprins, dupã
resetare LED-ul se reaprinde imediat).
Aparatul comutã pe defecþiune
(LED-ul
este aprins, dupã
resetare LED-ul se reaprinde imediat
numai la o solicitare de apã caldã).

Termostatul de siguranþã (OHT) a
decuplat.

 Se repune OHT la zero.

Sesizorul de tur (CHT) este
scurtcircuitat sau deschis.

 Se verificã valoarea rezistenþei senzorului pe tur (tabel 9 la pagina 34).
 Se înlocuieºte senzorul.

Sesizorul apei calde (DHT) este
scurtcircuitat sau deschis.

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!

 Se verificã valorile rezistenþei
senzorului de temperaturã a apei
calde (tabel 9 la pagina 34).
 Se înlocuieºte senzorul.
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Defecþiune – cauzã - remediere

Defecþiune

Cauzã

Remediere

Aparatul porneºte încãlzirea fãrã
solicitare de încãlzire.

Cãldura este îndepãrtatã dupã
încãlzirea boilerului prin instalaþia de
încãlzire.

 Remedierea este posibilã numai la
aparatele combi.
Se mutã elementul de legãturã Con 2
(fig. 28, pag. 25):
- poz 0: timp de urmãrire apã
caldã 2 min.
- poz 1: timp de urmãrire apã
caldã 0 min.
temperaturã max. apã caldã 55 °C
(util la aparatele combi în cazul în care
în regim de varã primul corp cald se
încãlzeºte)

LED-ul
se aprinde cu
intermitenþã.

Lanþul sistemelor de siguranþã compus
din nivostat (PFS), întrerupãtor
pneumatic (APS) ºi termostatul de
siguranþã (OHT) a fost activat.

Aparatul se gãseºte într-o fazã de
aºteptare de 10 minute. Dupã stingerea
LED-ului urmeazã o nouã încercare de
pornire. Dacã lanþul sistemelor de
securitate este în continuare întrerupt,
are loc o decuplare de avarie dupã alte
3 min. (LED-ul
este permanent
aprins). În caz contrar aparatul trece în
regimul normal.

Tab. 8

Tab. 9

Instrucþiuni privind remedierea defecþiunilor

Temperatura

Rezistenþa

Temperatura

Rezistenþa

[°C]

[Ω]

[°C]

[Ω]

-15

53 452

45

4 913

-10

42 449

50

4 161

-5

33 925

55

3 538

0

27 279

60

3 021

5

22 069

65

2 515

10

17 959

70

2 229

15

14 694

75

1 925

20

12 090

80

1 669

25

9 999

85

1 451

30

8 313

90

1 266

35

6 944

95

1 108

40

5 828

100

973

Valorile rezistenþelor senzorilor de temperaturã (tur ºi apã caldã menajerã)
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10.1 Proces verbal de punere în funcþiune
 Vã rugãm bifaþi lucrãrile de punere în funcþiune realizate ºi
introduceþi valorile de mãsurare.
 Pentru aceasta respectaþi obligatoriu indicaþiile din
capitolul 5.4 la pag. 18.

Lucrãri de punere în funcþiune
1.

Observaþii sau valori de mãsurare

Notaþi valorile cunoscute ale gazului:
Index Wobbe

__________________________ kWh/m3
__________________________ kWh/m3

Valoare de încãlzire de funcþionare
2.

A fost realizat controlul etanºeitãþii?
(vezi capitolul 5.4 la pag. 18)

3.

Controlarea racordului pentru aerul de ardere – gaze arse

4.

Verificarea echipãrii aparatului (dupã nevoie se schimbã tipul de gaz)

5.

Efectuarea reglajelor

6.

Mãsurarea presiunii de racordare a gazului (presiunea de curgere)

__________________________mbar

Controlarea presiunii în arzãtor

__________________________mbar

Conþinut de CO2:

la sarcinã completã

__________________________%

la sarcinã parþialã

__________________________%

7.

8.

Controlul etanºeitãþii în stare de funcþionare
(vezi capitolul 5.6 la pag. 19)

9.

Mãsurarea în vid a conþinutului de monoxid de carbon (CO)
(vezi capitolul 5.7 la pag. 19)

__________________________ppm

10. Controlarea funcþionãrii
Mãsurarea curentului de ionizare

__________________________µA

(vezi capitolul 5.9 la pag. 20)
11. Montarea carcasei
12. Instruirea utilizatorului, predarea documentaþiei
13. Atestarea punerii în funcþiune
Atestarea punerii în funcþiune de cãtre personalul de specialitate
ªtampila firmei / data / semnãtura
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10.2 Procese verbale de inspectare ºi
întreþinere
Cu ajutorul proceselor verbale de inspectare ºi de
întreþinere aveþi o privire de ansamblu asupra lucrãrilor
anterioare de inspectare ºi întreþinere.

Vã rugãm bifaþi lucrãrile de inspectare respectiv de
întreþinere în funcþie de necesitãþi realizate ºi introduceþi
valorile de mãsurare.

Pentru acestea respectaþi obligatoriu
capitolul 7: "Inspectarea" la pagina 28 respectiv
capitolul 8: "Întreþinerea" la pagina 30.

 Semnaþi lucrãrile de inspectare ºi întreþinere realizate ºi
introduceþi data.
La schimbarea pieselor de schimb utilizaþi numai
componente originale.

Lucrãri de inspectare

Data: _____________

Data: _____________

1.

Controlarea stãrii generale a instalaþiilor

2.

Controlul vizual ºi al funcþionãrii instalaþiei

3.

Controlul componentelor conducãtoare de gaz ºi apã pentru:
- etanºeitate (vezi capitolul 7.2.1 la pag. 28)
- coroziune vizibilã
- semne de uzurã

4.

Controlul schimbãtorului de cãldurã ºi al arzãtorului, în acest caz
scoaterea din funcþiune a instalaþiei

5.

Controlul arzãtorului, electrozilor de aprindere ºi ionizare, în acest
caz scoaterea din funcþiune a instalaþiei

6.

Mãsurarea curentului de ionizare
(vezi capitolul 7.2.2 la pag. 29)

_________________ µA

_________________ µA

7.

Mãsurarea presiunii de racordare a gazului (presiunea de curgere)
(vezi capitolul 7.2.3 la pag. 29)

________________ mbar

________________ mbar

8.

Mãsurarea presiunii în arzãtor
(vezi capitolul 7.2.4 la pag. 29)

________________ mbar

________________ mbar

9.

Controlul etanºeitãþii gazoase în stare de funcþionare
(vezi capitolul 7.2.5 la pag. 29)

10. Mãsurarea în vid a conþinutului de monoxid de carbon (CO)
(vezi capitolul 7.2.6 la pag. 29)

________________ ppm

________________ ppm

11. Controlul presiunii instalaþiei de încãlzire:
(vezi capitolul 7.2.7 la pag. 29)
- presurizarea vasului de expansiune
(vezi indicaþiile de montaj ale vasului de expansiune)
- presiune completã

________________ bar

________________ bar

________________ bar

________________ bar

12. Verificarea funcþionãrii ºi siguranþei conductelor de alimentare cu
aer ºi de gaze arse (vezi capitolul 7.2.8 la pag. 29)
13. Verificarea completã a reglajelor dispozitivului de reglare (vezi
documentaþia aparatului de reglare ºi capitolul 7.2.9 la pag. 29)
14. Controlul final al lucrãrilor de inspectare, în acest caz rezultatele
mãsurãrii ºi controlãrii
(vezi capitolul 7.2.10 la pag. 29)
15. Atestarea punerii în funcþiune de personalul de specialitate
(vezi capitolul 7.2.11 la pag. 29)

ªtampila firmei / data / semnãtura
Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice!
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Data: _________

Data: ___________

Data: ___________

Data: ___________

Data: ___________

_______________ µA

_______________ µA

_______________ µA

_______________ µA

_______________ µA

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

______________ ppm

______________ ppm

______________ ppm

______________ ppm

______________ ppm

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar
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Lucrãri de întreþinere în funcþie de necesitãþi (vezi capitolul 8 la pag. 30)

Data: ___________

Data: ___________

1.

Curãþarea schimbãtorului de cãldurã ºi a arzãtorului

2.

Controlul presiunii în arzãtor

____________mbar

___________ mbar

Conþinut de CO2: la sarcinã completã

______________ %

______________ %

______________ %

______________ %

la sarcinã parþialã
3.

Atestarea întreþinerii
Atestarea întreþinerii de specialitate

(ºtampila firmei, semnãtura)
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Data: ___________

Data: ___________

Data: ___________

____________ mbar

____________ mbar

____________ mbar

____________ mbar

____________mbar

_______________ %

_______________%

______________ %

______________ %

______________ %

_______________ %

_______________%

______________ %

______________ %

______________ %
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Declaraþie de conformitate
Declaraþie de conformitate
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Firmã de specialitate:

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de

