Instrucţiuni de utilizare

Cazan de perete cu condensaţie

6 720 613 085-00.1O

CERAPURCOMFORT

6 720 615 827 RO (2008/04) OSW

ZSBR 28-3 A ...
ZWBR 35-3 A ...

ZBR 35-3 A ...
ZBR 42-3 A ...

Stimate client,
Căldură pentru viaţă - acest motto este o tradiţie pentru noi.
Căldura reprezintă o necesitate fundamentală pentru om. Fără
căldură nu ne simţim bine şi numai căldură transformă o casă întrun cămin plăcut. Din acest motiv, de peste 100 ani Junkers
dezvoltă soluţii pentru încălzire, apă caldă şi microclimă, la fel de
variate precum dorinţele dvs.
V-aţi decis pentru o soluţie Junkers de calitate superioară şi astfel
aţi făcut o bună alegere. Produsele noastre funcţionează pe baza
celor mai moderne tehnologii, fiind sigure, eficiente în ceea ce
priveşte energia şi foarte silenţioase - astfel vă puteţi bucura uşor
de căldură.
Dacă totuşi aveţi vreodată probleme cu produsul dvs.Junkers,
adresaţi-vă tehnicianului dvs. Junkers. Acesta vă va acorda
asistenţă în continuare. Tehnicianul nu este disponibil? În acest
caz serviciul nostru de asistenţă tehnică pentru clienţi vă stă
permanent la dispoziţie! Pentru mai multe detalii, consultaţi
ultima pagină.
Vă dorim să vă bucuraţi de noul dvs. produs Junkers.
Echipa dvs. Junkers
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Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia simbolurilor

1

Instructiuni privind siguranţa şi
explicaţia simbolurilor

1.1

Instructiuni de siguranţă a funcţionării

La existenta mirosului de gaz
B Se închide robinetul de gaz (Æ pagina 8).
B Se deschide fereastra.
B Nu se va actiona nici un întrerupator electric.
B Se stinge flacara deschisa, neprotejata.
B Se va suna din exterior societatea de distributie a gazului si
firma de specialitate autorizata.
La existenta mirosului de gaze arse
B Oprirea centralei (Æ pagina 15).
B Se deschid usile si ferestrele.
B Se anunta firma de specialitate autorizata.
Amplasare, montaj
B Alegeţi numai o firmă specializată să vă amplaseze şi să vă
monteze aparatul.
B Nu schimbaţi părţile conducătoare de gaze arse.
B În cazul unei funcţionări dependente de aerul din cameră: Nu
închideţi sau nu micşoraţi orificile de aerisire din uşi, ferestre
şi pereţi. În cazul montării de ferestre cu rosturi etanşe
asiguraţi alimentarea cu aer de ardere.
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Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia simbolurilor

Dezinfecţie termică
B Pericol de opărire!
Supravegheaţi funcţionarea la temperaturi de peste 60°C
(Æ pagina 28).
Întretinerea
B Recomandari pentru beneficiar: contractul de întretinere
trebuie încheiat cu o firma specializata, autorizata ISCIR iar
aparatul trebuie verificat periodic.
B Beneficiarul raspunde de siguranta centralei si de reglarea
instalatiei in vederea unei poluari cat mai reduse a mediului.
B Se vor folosi numai piese de schimb originale!
Materiale inflamabile si cu pericol de explozie
B Materialele inflamabile (hârtie, diluanti, vopsele etc.) nu
trebuie depozitate în apropierea aparatului.
Aerul necesar arderii/aerul din încapere
B Aerul necesar arderii si aerul din încapere trebuie sa fie lipsit
de substante agresive (de ex. hidrocarburi ale halogenurilor
sau legaturi ale fluorului). Astfel se evita coroziunea.

6 720 615 827 (2008/04)
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Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia simbolurilor

1.2

Explicarea simbolurilor
Indicaţiile pentru siguranţa funcţionării vor fi
marcate cu un triunghi de atenţionare, care este de
culoare gri.

Cuvintele de mai jos arată gravitatea pericolului, în caz că nu sunt
luate măsurile de remediere ale defecţiunilor.
•

Atenţie înseamnă posibilitatea apariţiei unor defecţiuni
uşoare.

•

Atenţionare înseamnă posibilitatea unor uşoare vătămări ale
personalului de deservire sau defecţiuni grave la centrală
Indicaţiile din text vor fi marcate cu simbolul
alăturat. Ele vor fi delimitate de text prin linii
orizontale sub şi deasupra textului.

Indicaţiile conţin informaţii importante pentru cazurile în care nu
există pericole de vătămări ale oamenilor sau centralei.
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Deschiderea măştii

Deschiderea măştii

6 720 612 660-01.2R

2

Fig. 1
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Privire de ansamblu asupra elementelor de comandă

3

Privire de ansamblu asupra
elementelor de comandă
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Privire de ansamblu asupra elementelor de comandă
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Tasta coşar
Tasta de service
Lampă de control funcţionare arzător
Întrerupător principal
Dispozitivul de blocare a tastelor
Tasta „eco“
Tasta Reset
Display
Regulator de temperatură a apei calde
Manometru
Aici poate fi montat un regulator dependent de temperatura
de afară sau un cronotermostat (accesorii)
Regulator temperatură pe tur
Lumină de funcţionare
Robinet încălzire pe tur
Robinet pentru apă caldă (ZWBR),
Tur boiler (ZSBR)
Robinet de gaz (închis)
Robinet pentru apă rece (ZWBR),
Retur boiler (ZSBR)
Robinet încălzire pe retur
Sifon pâlnie (accesorii)

6 720 615 827 (2008/04)

9

Punerea în functiune

4

Punerea în functiune

Deschideţi robinetul de gaz
B Apasati mânerul si rotiti-l spre stânga, pâna la opritor (mânerul
în lungul tevii = deschis).

2.

6 720 612 660-03.1R

1.

Fig. 3

10

6 720 615 827(2008/04)

Punerea în functiune

Deschideţi robinetele
B Rotiţi surubul patrat cu cheia, până când crestătura se află în
direcţia de curgere.
Crestătura de-a curmezişul direcţiei de curgere = închis.

6 720 612 660-17.1R

1.

Fig. 4
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Punerea în functiune

Verificarea presiunii apei din instalaţia de încălzire
Presiunea de lucru este în caz normal de 1 până la 2 bari.
În cazul în care este necesara o presiune mai mare în instalatie,
specialistul dvs. o sa va comunice acest lucru.
2
3

1
bar

4
6 720 612 660-04.1R
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Fig. 5
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Punerea în functiune

Umplerea cu apă caldă
Umplerea cu apă a circuitul de încălzire este diferită pentru fiecare
instalaţie de încălzire. Umplerea se va efectua de către un
instalator autorizat.
Atentie: Aparatul se poate deteriora.
B Umpleţi cu apă numai când aparatul este rece.
Presiunea maximă de 3 bari, la o temperatură mai mare a apei
circuitului de încălzire, nu trebuie să fie depăşită (supapă de
siguranţă deschisă).

6 720 615 827 (2008/04)
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Utilizare

5

Utilizare

Aceste instrucţiuni de utilizare se referă numai la aparat.
În funcţie de regulatorul de încălzire folosit unele funcţii sunt
diferite ca utilizare.
Se pot regăsi următoarele posibilităţi de reglare pentru circuitul
de încălzire:
•

regulator dependent de temperatura de afară montat în aparat,
Æ pagina 8, Poz. 11. Din aceasta rezultă o dezvoltare a
elementelor de deservire de la aparat.

•

Regulator dependent de temperatura de afară montat extern

•

Termostat de cameră

•

şi de fiecare dată combinat cu o telecomandă.
De aceea respectaţi instrucţiunile
corespunzătoare ale regulatorului folosit.
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Utilizare

5.1

Pornirea/oprirea centralei

Pornirea

3
2
1

4
5
6
m a x
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B Conectaţi aparatul la întrerupătorul principal.
Lumina de funcţionare luminează albastru şi display-ul arată
temperatura pe tur a apei de încălzit.

Fig. 6
Dacă pe afişaj apare
alternativ cu temperatura
pe tur, atunci programul de umplere cu sifon este
în stare de funcţionare.
Programul de umplere sifon garantează un sifon umplut pentru
condensat după instalarea aparatului şi după timpi de repaus mai
îndelungaţi. De aceea aparatul rămâne timp de 15 minute la o
putere mai mică de încălzire.
Oprirea
B Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul principal.
Lumina de funcţionare se stinge.
B Dacă centrala este scoasă din funcţiune pe o perioadă mai
lungă: trebuie asigurată protecţia la îngheţ (Æ Capitolul 5.7).

6 720 615 827 (2008/04)
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Utilizare

5.2

Pornirea încalzirii

Temperatura maximă pe tur poate fi setată între 35 °C şi circa
90 °C.
În cazul instalaţiilor de încălzire de pardoseală se va
ţine cont de temperaturile maxim permise pe tur.
B Potriviţi la instalaţia de încălzire temperatura maximă pe tur cu
regulatorul temperaturii pe tur
:
– Încălzirea prin pardoseală de ex. poziţia 3 (cca 50 ˚C)
– Încălzire la temperatură joasă: poziţia 6 (circa 75 °C)
– temperatură pe tur de până la 90°C: poziţia max (vezi
„anularea temperaturilor reduse pe tur“)
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6 720 612 660-06.1O

Fig. 7
Când arzătorul este în funcţiune lampa de control luminează
verde.
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Utilizare

Poziţia

Temperatură tur

1

circa 35 °C

2

circa 43 °C

3

circa 50°C

4

circa 60 °C

5

circa 67 °C

6

circa 75 °C

maxim

circa 90 °C

Tab. 1
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Utilizare

5.3

Reglarea temperaturii
Respectaţi instrucţiunile de folosire ale
regulatorului de încălzire utilizat. Acolo se arată,
B cum puteţi să setaţi modul de funcţionare şi
curba de încălzire în cazul regulatorilor
dependenţi de vremea de afară,
B cum puteţi să setaţi temperatura camerei,
B cum puteţi încălzi în mod economic şi să
economisiţi energie.
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6 720 612 660-07.1R

Fig. 8
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5.4

Aparate cu boiler: Programarea temperaturii
apei calde

B Setaţi temperatura apei calde la regulatorul de temperatură a
apei calde
.
Pe afişaj luminează intermitent timp de 30 de secunde
temperatura setată a apei calde.
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Fig. 9

Atenţionare: Pericol de oparire!
B Temperatura de funcţionare normală nu trebuie
reglată la mai mult de 60 ˚C.
B Setaţi temperaturile de până la 70 °C numai
pentru dezinfecţie termică (Æ pagina 28).
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Utilizare

Regulator de
temperatură a apei calde
Temperatura apei calde
min

circa 10 °C (protecţie îngheţ)

e

circa 55 °C

maxim

circa 70 °C

Tab. 2
Tasta eco
Prin apăsarea tastei eco până ce aceasta luminează se poate alege
intre regim de confort şi regim economic.
Regim de confort, tasta eco nu luminează (setare de bază)
În cazul modului de lucru confort este asigurată prioritatea apei
calde menajere. Mai întîi se încălzeşte boilerul pînă la temperatura
stabilită, după aceea aparatul poate funcţiona pentru încălzire.
Regim economic, tasta eco luminează
In regimul economic, aparatul comuta la fiecare 10 minute intre
functionarea pe incalzire si functionarea pe apa calda.
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5.5

Aparate ZWBR - Setaţi temperatura apei
calde

B Setaţi temperatura apei calde la regulatorul de temperatură a
apei calde
.
Pe afişaj luminează intermitent timp de 30 de secunde
temperatura setată a apei calde.
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Fig. 10
Regulator de temperatură a
apei calde

Temperatura apei calde

min

circa 40 °C

e

circa 50°C

maxim

circa 60 °C

Tab. 3
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Tasta eco
Prin apăsarea tastei eco până ce aceasta luminează se poate alege
intre regim de confort şi regim economic.
Regim de confort, tasta eco nu luminează (setare de bază)
În schimbătorul de căldură, apa este menţinută permanent la o
anumită temperatură. Prin urmare, timpul de obţinere a apei calde
este redus.
Din această cauză, arzătorul porneşte din când în când, pentru
scurt timp, chiar dacă nu există cerere de apă caldă menajeră.
Regim economic, tasta eco luminează.
•

Are loc o încălzire la temperatura setată de abia când exista
solicitare de apa calda menajera.

•

cu mesaj de necesitate
Prin actionarea scurta inchis / deschis a robinetului de apă
caldă, apa se încălzeşte la temperatura setată.
Mesajul de necesitate face posibilă o economisire
maximă de gaz şi apă.

22
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5.6

Regim de vară (fără încălzire, numai
prepararea apei calde)

B Notaţi poziţia regulatorului temperaturii pe tur

.

B Rotiţii regulatorul temperaturii pe tur
complet către stânga
.
Pompa de încalzire este astfel deconectata. Prepararea apei
calde este disponibila, iar elementele de automatizare sunt
alimentate electric.
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6 720 612 660-09.1R

Fig. 11
Atenţionare: Pericolul îngheţării instalaţiei de
încălzire.

Informatii suplimentare vezi instructiunile de utilizare ale
regulatoarelor instalatiei de încalzire.
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5.7

Protectie antiînghet

Protecţie la îngheţ pentru încălzire:
B Permiteţi conectarea aparatului, regulatorul temperaturii pe
tur
cel puţin la poziţia 1.
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Fig. 12
B În timp ce aparatul este oprit amestecaţi substanţe de
protecţie împotriva îngheţului (vezi instrucţiunile de instalare)
şi goliţi circuitul de apă caldă.
Informatii suplimentare vezi instructiunile de utilizare ale
regulatoarelor instalatiei de încalzire.
Protecţie contra îngheţului pentru boiler:
B Rotiţi regulatorul temperaturii pentru apă caldă
opritorul de pe partea stângă (10 °C).
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Fig. 13
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5.8

Dispozitivul de blocare a tastelor

Dispozitivul de blocare a tastelor acţionează asupra regulatorului
temperaturii pe tur, al regulatorului temperaturii apei calde şi
asupra tuturor tastelor în afară de întrerupătorul principal şi tasta
coşar.
Porniţi dispozitivul de blocare a tastelor:
B Apăsaţi tasta până ce apare pe afişaj

.
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Fig. 14
Opriţi dispozitivul de blocare a tastelor:
B Apăsaţi tasta până când apare pe afişaj temperatura pe turul
circuitului de încălzire.
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5.9

Defecţiuni

Heatronic-ul supraveghează toate părţile constructive de
siguranţă, reglare şi de comandă.
Dacă în timpul funcţionării apare un deranjament, este emisă o
semnalizare acustică şi lumina de funcţionare luminează
intermitent.
Dacă apăsaţi această tastă semnalul de avertizare
este oprit.
Afişajul indică o defecţiune şi tasta de resetare poate să lumineze
intermitent.
Dacă tasta Reset se aprinde cu intermitenţă:
B Apăsaţi tasta Reset şi ţineţi-o apasat până când display-ul arată
.
Centrala îsi reia modul de lucru iar display-ul va afisa
temperatura pe tur.
Dacă tasta Reset nu se aprinde cu intermitenţă:
B Opriti, apoi reporniti centrala.
Centrala îsi reia modul de lucru iar display-ul va afisa
temperatura pe tur.

26

6 720 615 827(2008/04)

Utilizare

Dacă reapare codul de avarie:
B Se va apela service-ul post-vânzare comunicându-se
defecţiunea şi datele centralei (Æ pagina 34).
Puteţi găsi o prezentare generală a afişajelor de pe
ecran la pagina 30.

Presiune de lucru prea scăzută
Afişajul indică alternativ
şi temperatura de încălzire pe tur:
presiunea de lucru a încălzirii este prea scăzută (≤ 0,5 bari).
B Umpleţi circuitul de încălzire (Æ pagina 12 şi 13).

6 720 615 827 (2008/04)
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5.10 Dezinfecţie termică în cazul aparatelor cu
boiler
Dezinfecţia termică va cuprinde întreg sistemul de apă caldă,
inclusiv toate punctele de preluare.
Atenţionare: Pericol de opărire!
Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.
B Efectuaţi dezinfecţia termică numai în afara
perioadelor normale de funcţionare.
B Închideţi punctele de consum a apei calde.
B Informaţi locatarii cu privire la pericolul de opărire.
B În cazul unui regulator de încălzire cu program pentru apă caldă
setaţi corespunzător timpul şi temperatura apei calde.
B Setaţi pompa eventual existentă pe funcţionare continuă.
B Rotiţi regulatorul temperaturii apei calde (circa 70 °C).
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Fig. 15
B Aşteptaţi până este atinsă temperatura maximă.
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B Consumaţi apa caldă succesiv de la punctele de consum
alăturate la cele mai îndepărtate până ce timp de 3 minute iese
apă fierbinte la 70°C.
B Resetaţi pe modul de funcţionare normal termostatul pentru
apa caldă, pompa de recirculare şi regulatorul de încălzire.

În cazul unor regulatoare ale circuitului de încăzire,
dezinfecţia termică poate fi programată la un timp
fix, a se vedea instrucţiunile de utilizare ale
regulatorului circuitului de încălzire.

6 720 615 827 (2008/04)
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5.11 Afişaje pe display
Display

Descriere
Inspecţie necesară
Protecţia de blocare a pompei, activă
Dispozitiv de blocare a tastelor activ.
Program activ de umplere cu sifon
Funcţie de aerisire activă
Creştere nepermis de rapidă a temperaturii pe
tur (monitorizare a gradientului).
Regimul de încălzire este întrerupt timp de două
minute.
Funcţia de uscare (dry funktion). Când este
activată uscarea şapei la regulatorul dependent
de temperatura de afară consultaţi instrucţiunile
de folosire ale regulatorului.
Presiunea de lucru a
circuitului de încălzire este prea mică.

Tab. 4
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6

Instructiuni pentru
economisirea energiei

Încalzirea economica
Centrala este asfel construita încît consumul de gaze si poluarea
mediului sa fie cît mai reduse. În functie de necesarul de caldura
în locuinta, este reglat consumul de gaz. Centrala functioneaza cu
flacara mica în continuu, cînd necesarul de caldura este mic.
Specialistul numeste acest proces reglare continua sau modulare.
Prin aceasta, variatiile de temperatura sînt minime, iar repartitia
caldurii în camere este echilibrata. Astfel putem avea cazul în care
aparatul este în functiune un timp mai îndelungat, dar consuma
mai putin gaz decît o centrala care cupleaza si decupleaza
permanent.
Întretinerea
Pentru un consum de gaz cât mai redus şi o mai mare protecţie a
mediului, recomandăm încheierea unui contract de revizie/
întreţinere cu o firmă autorizată în vederea unei revizii anuale şi a
unei întreţineri în caz de nevoie.
Reglarea încălzirii
Pentru economie se prevede o reglare a încălzirii cu regulator de
temperatură pentru încăperi sau cu un regulator cu senzor pentru
exterior şi ventile termostatice la corpurile de încălzire.

6 720 615 827 (2008/04)
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Ventile cu termostat
Ventilele cu termostat se deschid la maxim pentru a se atinge
temperatura dorita din incapere. Curba de încălzire, respectiv
temperatura dorită în încăpere se va modifica numai dacă după un
timp mai lung nu se atinge temperatura dorită.
Încălzirea prin pardoseală
Temperatura pe tur nu trebuie să fie mai mare decât temperatura
maximă pe tur recomandată de producător.
Aerisirea
Pentru aerisire nu lăsaţi ferestrele întredeschise. Altfel, căldura
iese în permanenţă din încăpere, fără ca aerul să cunoască vreo
îmbunătăţire semnificativă. Mai bine lăsaţi pentru scurt timp
fereastra complet deschisă.
În timpul aerisirii, ventilele termostatului trebuie închise.
Apa caldă
Reglaţi apa caldă menajeră întotdeauna la valori cât mai mici.
O reglare la valori mici la regulatorul de temperatură reprezintă o
economisire mare a energiei.
Afara de aceasta, temperaturile prea mari ale apei calde menajere
duc la o calcifiere accelerată, influenţând negativ funcţionalitatea
centralei termice (de exemplu timp mai lung pentru încălzire sau
la cantitate mică de curgere).
Pompa de recirculare
Setaţi o pompă de circulaţie pentru apă caldă (eventual prezentă)
la un program conform nevoilor individuale (de ex. dimineaţa, la
prânz, seara).
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Diverse

7

Diverse

Curăţaţi carcasa.
Frecaţi carcasa cu o cârpă umedă. Nu folosiţi mijloace de curăţire
ascuţite sau decapante.
Păstraţi instrucţiunile de folosire
După lectură puteţi să împăturiţi scurtele
instrucţiuni de folosire (Æ capitol 8) şi să le
amplasati pentru păstrare în masca aparatului.

3
2
1

4
5
6
max

6 720 613 086-04.1O

Fig. 16
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Diverse

Date despre centrală
Dacă solicitaţi serviciul clienţi este un avantaj sa daţi date exacte
despre aparatul dumneavoastră. Obţineţi aceste date de pe
plăcuţa de identificare sau de pe autocolantul tipulului aparatului
din mască.

CerapurComfort (de exemplu ZBR 42-3 A ...)
........................................................................................................
Data fabricaţiei (FD...)
........................................................................................................
Data punerii în funcţiune:
........................................................................................................
Constructorul instalaţiei:
........................................................................................................
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Instructiuni de utilizare pe scurt

8

Instructiuni de utilizare pe scurt

Pornire,a

Temperatura apei calde
menajere
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Atenţionare:
Pericol de opărire!
B Rotiţi regulatorul
de temperatură
până la maxim
„e“.
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Pornirea încalzirii
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Reglarea temperaturii

Tasta eco luminează –Regim
economic.
Tasta eco nu luminează –regim
de confort.

Regulatorul încălzirii comandat
de temperatura exterioară
trebuie reglat la curba de
căldură şi modul de funcţionare
corespunzătoare, iar regulatorul Protecţia împotriva îngheţului
pentru temperatura de ambianţă
pe temperatura dorită.
reset
eco

Dispozitivul de blocare a
tastelor
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