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Cuprins

1 Generalităţi

2 Păstrarea documentelor

ISOFAST CONDENS este o centrala, in
condensatie, care permite recuperarea
caldurii latente continuta in gazele de
ardere. Datorita acestei tehnologii ,
centrala consuma mai putin gaz si reduce
semniﬁcativ nivelul de emisii de NOX si
CO2 in atmosfera .Centrala ISOFAST
CONDENS functioneaza atat pe incalzire
dar si pe apa calda (incalzire + apa calda
in vasul de microacumulare).

• Vă rugăm să păstraţi acest manual,
precum şi toate documentele care îl
însoţesc, la îndemână, pentru a putea
să le consultaţi în caz de nevoie.
Ne declinăm orice răspundere în caz
de pagube produse de nerespectarea
instrucţiunilor din prezentul manual.

3 Securitate

Acest tip de centrala, avand camera de
ardere etansa, are evacuarea gazelor
de ardere dar si admisia de aer proaspat
printr-o tubulatura concentrica, numita «
ventuza » .Acest tip de evacuare permite
montarea aparatului in orice camera.

3.1

Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi
miros de gaz

• Nu aprindeţi, nici nu stingeţi lumina
• Nu acţionaţi întrerupătorul electric

Termostatul de ambianţă programabil,
cu unde radio, asigura un comfort pe
incalzire personalizat dupa dorinta si
perioada de ocupare a cladirii de catre
utilizator. Datorita programarii si reglarii
acestui termostat, se pot face economii
de pana la 25% din consumul de gaz (sau
2-3 ore de incalzire pe zi mai putin).

• Nu folosiţi telefonul în zona de risc
• Nu aprindeţi ﬂacără (de exemplu,
• brichetă sau chibrit)
• Nu fumaţi
• Închideţi robinetul de gaz
• Deschideţi uşile şi ferestrele

Instalarea şi prima punere în funcţiune a
aparatului trebuie să ﬁe efectuate numai
de către personal caliﬁcat. Acesta din
urmă este responsabil de conformitatea
instalaţiei şi de punerea în funcţiune
conform reglementărilor în vigoare.
Este necesar de asemenea, să apelaţi
la personal caliﬁcat pentru întreţinerea şi
reparaţiile aparatului, precum şi pentru
orice reglaj privind gazul.

• Avertizaţi-i pe ceilalţi ocupanţi ai
• locuinţei.
• Informaţi compania de gaz sau
• Service-ul.
3.2

Indicaţii de securitate
şi reglementări

Urmaţi obligatoriu indicaţiile de securitate
şi următoarele reglementări :

Diferitele accesorii au fost create special
de către Saunier Duval pentru aparatul
dvs., în funcţie de caracteristicile speciﬁce
ale instalaţiei dvs.

• Nu utilizaţi şi nu depozitaţi materiale
explozive sau uşor inﬂamabile (de
exemplu, benzină, vopsea etc) în
încăperea în care se aﬂă aparatul.

Pentru a obţine o listă detaliată, nu ezitaţi
să consultaţi site-ul www.saunierduval.ro.

• Nu opriţi în nici un caz dispozitivele
de securitate şi nu încercaţi nici o
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De exemplu :
Deschiderile situate pe feţele exterioare
şi destinate accesului aerului şi evacuării
gaze
lor arse trebuie să ﬁe întotdeauna
degajate. Aveţi grijă să scoateţi, de
exemplu, obiectele utilizate pentru
acoperirea deschiderilor în timpul lucrărilor
efectuate pe faţadele exterioare.

• Nu aduceţi modiﬁcări :
- aparatului
- spaţiului din jurul aparatului
- conductelor de apă, aer, gaz şi
electricitate
- conductelor de evacuare a gazelor
arse.

4 Garanţia constructorului /
Responsabilitate

• Nu efectuaţi niciodată singuri operaţii
de întreţinere sau de reparaţie a
aparatului.

Pentru a beneﬁcia la maxim de
performanţele sale, centrala
dumneavoastră termică trebuie neapărat
supusă unor controale şi reglări speciﬁce
instalaţiei la care urmează a ﬁ racordată.

• În caz de scurgere de apă,
închideţi imediat admisia de
apă rece a aparatului şi chemaţi
profesionistul caliﬁcat al dvs. pentru a
remediabscurgerea.

Distribuitorul Saunier Duval vă va
asigura rapid şi gratuit punerea în
funcţiune la o simplă solicitare din partea
dumneavoastră.

• Nu distrugeţi şi nu scoateţi sigiliile
componentelor. Numai profesioniştii
de la Service-ul Post-Vânzare
Saunier Duval sunt autorizaţi să aducă
modiﬁcări componentelor sigilate.

După efectuarea controalelor, acesta va
completa, semna şi ştampila Certiﬁcatul
de Garanţie. Asiguraţi-vă că distribuitorul a
completat corect Certiﬁcatul de Garanţie.

Atenţie ! Vă recomandăm să fiţi
vigilenţi la reglajul temperaturii
apei calde: apa poate fi foarte
caldă la ieşirea din robinetele de
golire.

Saunier Duval vă oferă o garantie de DOI
ANI pentru piesele acestui aparat, cu
începere de la data punerii în funcţiune, cu
conditia ca :
- aparatul să fie instalat de un
profesionist autorizat ISCIR capabil să
verifice dacă toate cerinţele tehnice
legate de racordarea aparatului la
conductele de admisie şi evacuare şi
de caracteristicile locului în care este
montat sunt respectate.

• Nu folosiţi aerosoli, solvenţi, detergenţi
pe bază de clor, vopsea, adeziv etc
în apropierea aparatului. În condiţii
defavorabile, aceste substanţe se pot
dovedi corozive pentru instalaţia de
evacuare a gazelor arse.

- instalaţia să fie spălată înainte de
punerea în funcţiune a centralei temice.

• Nu modiﬁcaţi condiţiile tehnice şi
arhitecturale în apropierea aparatului,
în măsura în care acestea pot exercita
o inﬂuenţă asupra securităţii funcţionării
aparatului.
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manipulare asupra acestor dispozitive,
pentru că riscaţi să determinaţi apariţia
de disfuncţionalităţi.

5 Utilizarea prevăzută a aparatului

7 Reciclare

Aparatele Saunier Duval sunt fabricate
conform ultimelor evoluţii tehnice şi
normelor de securitate în vigoare.

Aparatul se compune, în mare parte, din
materiale reciclabile.
Ambalajul, aparatul, precum
şi conţinutul coletului nu
trebuie aruncate cu gunoiul
menajer, ci eliminate conform
reglementărilor în vigoare.

Centrala ISOFAST CONDENS este
destinată în special producţiei de apă
caldă utilizând
energia gazului.
Orice altă utilizare este considerată
inadecvată şi interzisă.
Fabricantul nu va ﬁ în nici un caz
responsabil de pagubele sau stricăciunile
care rezultă dintr-o utilizare neconformă
cu destinaţia aparatului. Orice risc este
suportat integral de către utilizator.
Noţiunea de utilizare prevăzută
înglobează şi respectarea instrucţiunilor
din manualul de utilizare, din manualul de
instalare şi din toate documentele care
însoţesc aparatul, precum şi respectarea
condiţiilor de instalare şi întreţinere.

6 Întreţinere curentă
• Curăţaţi exteriorul aparatului cu ajutorul
unei cârpe înmuiate în apă cu săpun.
• Nu folosiţi produse abrazive de curăţat,
pentru că acestea pot distruge stratul
exterior sau piesele din plastic.
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8 Utilizarea aparatului
Tabloul de bord

1

10

9
2

8

3
4

7

5

6

Legendă
1
Indicator de funcţionare aparat
2
Indicator anomalie
3
Reglarea temperaturii apei calde
4
Aﬁşaj
5
Activare/dezactivare mod de
funcţionare Apă caldă

8.2

6
7
8
9
10

Activare/dezactivare termostat de
ambianţă
Activare/dezactivare mod de
funcţionare Încălzire
Întrerupător pornire/oprire
Reglarea temperaturii pentru Încălzire
Indicator de funcţionare arzător

Aﬁşaj
indică presiunea circuitului de
încălzire

1

se afişează în timpul reglării
temperaturii apei calde şi a
încălzirii

bar

se afişează dacă aparatul
detectează o anomalie (numărul
codului de eroare)

Legendă
1
Aﬁşaj multifuncţional
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8.1

8.3

Pornirea

+

• Asiguraţi-vă că :

Încălzire + Apă caldă

- Aparatul este alimentat cu energie
electrică,

Numai încălzire

- robinetul de gaz este deschis,

Numai apă caldă

- robinetul de apă rece este deschis.
• Apasati întrerupătorul pornire/oprire in
pozitia «I».
Aﬁşajul şi indicatorul de funcţionare se
aprind pe tabloul de bord.
Aparatul este gata de funcţionare.

8.4.2 Reglarea temperaturii apei calde
• Apăsaţi pe tasta
sau
de lângă
pentru a regla temperatura apei
calde.

Indicator de funcţionare :

Temperatura apei (°C)

- Verde fix : aparat sub tensiune
Indicator anomalie :
- Rosu intermitent : cod de eroare
(avarie) (vezi capitolul „Diagnosticarea
întreruperilor”)
8.4

min.

38

max.

60

Notă :
O apăsare scurtă pe una dintre tastele
sau
de lângă
duce la apariţia
valorii temperaturii alese anterior.

Functionarea fara termostat de
ambianţă

8.4.3 Reglarea temperaturii pentru
Încălzire

• Apăsaţi pe tasta
din mijloc a
tabloului de bord pentru a dezactiva
termostatulde ambianţă.
Butonul se va aprinde.

• Apăsaţi pe tasta
sau
de lângă
pentru a regla temperatura de
încălzire.

Important : reglajele efectuate in
acest mod nu se pot transmite
pentru functionarea cu termostatul
de ambianţă.

Temperatura apei (°C)

8.4.1 Alegerea modului de funcţionare

min.

22

max.

80

Notă :
O apăsare scurtă pe una dintre tastele
sau
de lângă
duce la apariţia
valorii temperaturii alese anterior.

• Apăsaţi pe tasta
din stanga
pentru a activa sau a dezactiva modul
de funcţionare Apă caldă.
Butonul se aprinde.
• Apăsaţi pe tasta
din dreapta
pentru a activa sau a dezactiva modul
de funcţionare Încălzire.
Butonul se aprinde.
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8.5.2 Aﬁşaj

Funcţionarea cu termostat de
ambianţă

1

• Apăsaţi pe tasta
de sub simbolul
comenzii radio situata pe
tabloul de
bord pentru a activa termostatul de
ambianţă. Tasta se va stinge.

2

8.5.1 Termostat de ambianţă

3

9

4

8

5

1

7

6

2

9

3

8

Legendă
1
Indicatorul nivelului de temperatura
actual ( ECO sau
CONFORT)
2
Plaja orara atribuita temperaturii
CONFORT
3
Aﬁsarea orei
4
Aﬁsarea temperaturii actuale din
camera (*)
5
Indicator de mod de funcţionare
Încălzire
6
Descrierea defectiunii
7
Indicator de mod de funcţionare Apă
caldă
8
Indicarea consumarii bateriilor
9
Plaja orara atribuita temperaturii ECO

4
7

5
6

(*) AtenţieValoarea temperaturii
ambientale poate varia daca
telecomanda este tinuta in mana.

Legendă
1
Aﬁşaj
2
Inapoi la meniul precendent
3
Acces la meniuri
4
Program activat/dezactivat
5
Support de perete
6
Mufa de legatura
7
Derulare sus/jos
8
Validare
9
Indicator anomalie
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8.5

8.5.3 Accesul la reglajele termostatului
de ambianţă

K - Sa va aﬁseze o avarie in functionarea
aparatului si sa va indice ce trebuie sa
faceti.

Reglajele de baza ale termostatului de
ambianţă fara ﬁr :
A - Reglaj oră
B - Reglaj dată
Functiile termostatului de ambianţă
programabil saptamanal va permit :
C – Activarea sau dezactivarea incalzirii.
D – Utilizarea unui program de functionare
pe incalzire deﬁnit din fabrica.
E – Dezactivarea in orice moment de la
programul in curs, marind sau micsorand
temperatura in orice moment al zilei.
F – Stabilirea unui program personalizat
perntru ﬁecare zi a saptamanii cu 2
niveluri de temperatura :
Temperatura CONFORT pentru orele in
care sunteti prezent, de exemplu.
Temperatura ECO pentru noapte sau cand
nu sunteti prezent in cladire.
G – Sa beneﬁciati, 24h/24h, de aceeasi
temperatura dezactivand programul orar.
H – Sa plecati in vacanta regland
temperatura dorita dupa datele de plecare
si de sosire.
I – De a alege temperatura apei calde
menajere. Totodata, daca nu depasiti
temp. de 50°C, asigurati un consum de
gaz redus.
J – Sa evitati modiﬁcarea nedorita a
setarilor printr-o blocare a tastaturii .
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A şi

Reglarea orei şi a datei

B

Desfăşurarea operaţiilor :

De remarcat că în orice moment o apăsare pe tasta
C înseamnă întoarcerea la etapa precedentă.

• Apăsaţi pe

pentru a apărea meniul următor:

MENU

Instrucţiuni de utilizare

1 - Accesul la meniul utilizator
REGLAJ Tº CONFORT
REGLAJ Tº ECO
PROGRAM
REGLAJ APĂ CALDĂ
ÎNCĂLZIRE F/O
VACANŢĂ
REGLAJ ORĂ
REGLAJ DATĂ

2 - Reglarea orei
• Utilizaţi tastele

pentru a selecţiona meniul „Reglaj oră”:

OK

REGLAJ ORA

+

17 :23

OK

3 - Reglarea datei
• Utilizaţi tastele

pentru a selecţiona meniul „Reglaj dată” :

OK

REGLAJ DATA

C
• Apăsaţi pe

MAR 14/JAN/ 04

+

OK

Activarea/Dezactivarea de la funcţiei încălzire
MENU

+

pentru a selecţiona meniul
"Încălzire F/O" :

PROGRAM
REGLAJ APĂ CALDĂ
ÎNCĂLZIRE F/O
...

OK

1 - Activarea funcţiei încălzire
ÎNCĂLZIRE F/O

OK

OPRIT

PORNIT

OK

OPRIT

OK

2 - Dezactivarea funcţiei încălzire
ÎNCĂLZIRE F/O

OK

PORNIT
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Activarea programului iniţial

D

Desfăşurarea operaţiilor :

De remarcat că în orice moment o apăsare pe tasta
C înseamnă întoarcerea la etapa precedentă.

1 - Activarea funcţiei săptămânal
• Apăsaţi pe tasta PROG , Termostatul de climatizare prezintă acest afişaj :

• Fiecare apăsare pe tasta PROG ,
inversează modul ACTIV sau OPRIT

sau

PROGRAM

PROGRAM OPRIT

ACTIV

• Când apare modul ACTIV, aşteptaţi 5 secunde, ecranul de afişare revine la poziţia
normală şi validează automat alegerea făcută.

2 - Accesul la programul iniţial
• Apăsaţi pe

+

MENU

OK

PROGRAM

• Ieşiţi din meniu apăsând pe
prestabilit în uzină:

pentru a selecţiona meniul
"Program" :

+
C

OK

OK

PROGRAM INITIAL
LUNI

ceea ce activează programul săptămânal standard

De luni până vineri
ECO

REGLAJ T° CONFORT
REGLAJ T° ECO
PROGRAM

În week-end
CONFORT

ECO

ECO

CONFORT

23H00 >> 6H00 >> 8H00 >> 16H00 >> 23H00
Temperatură ECO 16°C

CONFORT

23H00 >> 7H00 >> 23H00
Temperatură CONFORT : 19°C

Devierea temporară de la programal săptămânal
• La o apăsare pe una din tastele de derulare

��� , apare meniul de reglaj al temperaturii ambiante :

REGLAJ T° AMBIANTĂ

REGLAJ T° AMBIANTĂ

VALIDARE PRIN

OK

OK

• Acest reglaj se anulează automat din momentul în care programul modifică nivelul de temperatură
Eco/Confort.
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Reglarea du programului săptămânal personalizat

Desfăşurarea operaţiilor :

De remarcat că în orice moment o apăsare pe tasta
C înseamnă întoarcerea la etapa precedentă.

1 - Activarea funcţiei săptămânal
• Apăsaţi pe tasta

PROG

, Termostatul de climatizare prezintă acest afişaj :
Sau

• Fiecare apăsare pe tasta PROG ,
inversează modul ACTIV sau OPRIT

PROGRAM

OPRIT

PROGRAM

• Când apare modul ACTIV, aşteptaţi 5 secunde, ecranul de afişare revine la poziţia
normală şi validează automat alegerea făcută.

2 - Accesul la meniul utilizator
• Apăsaţi pe

MENU

pentru a apărea meniul următor:

REGLAJ T° CONFORT

/...

3 - Reglarea temperaturii confort

OK

OK
/...

(permite reglarea temperaturii dorite
în timpul zilei )

/...

4 - Reglarea temperaturii eco
REGLAJ T° ECO

REGLAJ T° CONFORT
REGLAJ T° ECO
PROGRAMME

OK

OK
/...

(permite reglarea temperaturii dorite
în timpul nopţii sau în caz de absenţă)

5 - Programmul
PROGRAM

(permite d'atribuirea
intervalelor orare
temperaturii
CONFORT sau ECO)

OK

LUNI
OK
MARŤI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ
DUMINICĂ
PROGRAM INITIAL
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MODIFICARE
COPIAZA LA

OK

ACTIV
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F

Pătratele indică
intervalele orare în timpul cărora
centrala termică va furniza o
temperatură ECO
(ex. : 16,5°C între 8H00 şi 16H00
şi între 23H00 şi 6H00).

Pătratele indică
intervalele orare în timpul cărora
centrala termică va furniza o
temperatură CONFORT
(ex. : 19,5°C între 16H00 şi 23H00
şi între 6H00 şi 8H00).
MODIFICARE
/
PLAJA ORARA :
ECO/CONFORT : PROG

Acest simbol indică modul
care permite afişarea
intervalelor de funcţionare
la temperatura specificată
CONFORT (pătratele
negre) cu ajutorul tastelor
/ .
Exemplu: în cazul
imaginii de alături,
fiecare apăsare pe
mai adaugă un pătrat
pornind de la 23 H, ceea
ce reprezintă 30 min. de
încălzire suplimentare la
19,5°C.

• Apăsaţi pe

OK

Apăsaţi pe PROG pentru a trece
de la temperatura CONFORT la ECO.

MODIFICARE
/
PLAJA ORARA :
ECO/CONFORT : PROG

MODIFICARE
/
PLAJA ORARA :
ECO/CONFORT : PROG

Acest simbol indică modul
care permite ştergerea
pătratelor negre pentru a
instala intervalele de
funcţionare la temperatura
specificată ECO cu
ajutorul tastelor / .

Exemplu: în cazul imaginii
de alături, fiecare apăsare
pe mai adaugă spaţiu
alb pornind de la 6 H,
ceea ce reprezintă 30 min.
de încălzire suplimentare
la 16,5°C.

pentru a valida parametrii stabiliţi de dv. în timpul zilei.

• Procedaţi la fel pentru fiecare zi a săptămânii sau utilizaţi copia aşa cum se explică
mai jos.

Copia programului
• Pentru a câştiga timp, aveţi posibilitatea de a vă copia parametrii stabiliţi pentru a o
altă zi prin meniul :
LUNI
LUNI
MODIFICARE
OK
OK
MARŤI
MARŤI
COPIAZA LA
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OK

Reglarea temperaturilor incălzire in afara modului Program

Desfăşurarea operaţiilor :

De remarcat că în orice moment o apăsare pe tasta
C înseamnă întoarcerea la etapa precedentă.
Instrucţiuni de utilizare

G

1 - Dezactivarea funcţiei săptămânal
• Apăsaţi pe tasta

PROG

Termostatul de climatizare prezintă acest afişaj: :
PROG

ACTIV

OPRIT

PROG

• Păstraţi poziţia OPRIT După 5 secunde, ecranul de afişare revine la poziţia normală
şi validează automat această alegere.

2 - Accesul la meniul utilizator
• Apăsaţi pe

MENU

pentru a apărea meniul următor :

REGLAJ T° AMBIANŤĂ
...

REGLAJ T° AMBIANŤĂ

/...

3 - Reglarea temperaturii ambiante

OK

OK
/...

(permite reglarea în permanenţă a temperaturii dorite)

Program vacancţă

H
1 - Accesul la meniul utilizator
• Apăsaţi pe

MENU

+

REGLAJ APĂ CALDĂ
ÎNCĂLZIRE F/O
VACANŢĂ
...

pentru a apărea meniul următor :

2 - Activarea programului vacanţă
• Stabiliţi temperaturile dorite în funcţie de datele dv. de plecare şi de retur.
VACANCŢĂ

OK

DATA PLECAARII

+

DATA SOSIRII
T° IN VACANCŤĂ
ANULARE

13

OK

Reglarea temperaturii apei calde

I

Desfăşurarea operaţiilor :

De remarcat că în orice moment o apăsare pe tasta
C înseamnă întoarcerea la etapa precedentă.

1 - Accesul la meniul utilizator
• Apăsaţi pe tasta MENU

+

pentru a apărea meniul următor :

/....

2 - Reglarea temperaturii apei calde

OK

REGLAJ T° APA CALDA

OK
/....

(permite reglarea apei calde
la temperatura dorită)

J

REGLAJ Tº ECO
PROGRAM
REGLAJ APĂ CALDĂ
...

Blocarea/deblocarea tastelor du termostatului

• Apăsarea simultană pe tastele

timp de 3 secunde permite blocarea tastelor
termostatului de climatizare.
Apăsare timp de 3 secunde
C

şi

OK

• Procedaţi la fel pentru deblocare.
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Indicatorii de anomalii

• În caz de anomalie, semnalele roşii

de pe centrala termică şi termostatul de climatizare luminează

intermitent şi se afişează o pictogramă pe termostatul de climatizare :
• Apăsaţi pe tasta

OK

,

,

,

şi

de pe termostatul de climatizare :

1 - Primul nivel de defecţiune
• Termostatul de climatizare vă indică procesul care trebuie urmat :
PRES. INSTALARE
SCAZUTA
UMPLETI 1,5 BAR

• Ecranul centralei termice afişează în acelaşi timp
codul corespunzător defecţiunii :

21
2 - Al doilea nivel de defecţiune
• Termostatul de climatizare vă recomandă să apelaţi
serviciul dv. post-vânzare, indicându-i codul pentru
defecţiune care luminează intermitent pe centrala
termică pentru a facilita diagnosticarea acesteia.

DEF. DEBIT INCALZ.
SUNATI LA SERVICE
TEL 00 00 00 00 00

• Ecranul centralei termice afişează în acelaşi
timp codul corespunzător defecţiunii :
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K

8.5.4 Meniu utilizator
Reglaj temp.
ambianta

Reglajul temperaturii ambiante fara ca programul sa fie activ
(Program inactiv).

Reglaj temp. comfort

Reglarea temperaturii comfort in timpul perioadelor determinate in
meniul ‘’ program’’.

Reglaj temp. eco

Reglarea temperaturii reduse in timpul perioadelor determinate in meniul
‘’Program’’.

Program

Atribuirea plajelor orare de functionare cu temperaturile comfort si eco
pentru fiecare zi a saptamanii. Dimineata, de exemplu, este indicat de a
porni incalzirea cu o ora inainte de trezire.

T° exterioara

Afiseaza temp. ext daca exista montata o sonda exterioara.

Reglaj apa calda

Reglarea temperaturii apei calde menajere.

Incalzire P/O

Pornirea sau Oprirea incalzirii
Pornit = Apa calda menajera + incalzire
Oprit = Numai apa calda menajera
Dupa T° ext. = Este afisata daca o sonda ext. este conectataSelectand
“ Dupa T° ext.”, centrala opreste automat incalzirea daca temperatura
ext. 18°C (reglaj de fabrica).

Reglaj temp.
radiatoare sau
Reglaj temp.
pardoseala

Este afisata daca instalatorul dumneavoastra a ales modul manual din
submeniul ‘’ reglaj incalzire’’ din meniul ‘’instalator’’.

Vacanţă

Reglarea temperaturii ambiante într-o perioadă de absenţă.

Reglaj oră

Reglarea orei.

Reglaj dată

Reglarea datei.

8.6

Oprirea

• Apăsaţi pe Întrerupător pornire/oprire in
dreptul simbolului «0».
Aﬁşajul şi indicatorul de funcţionare se
sting pe tabloul de bord.
Aparatul nu mai este alimentat cu energie
electrică.
Vă recomandăm să închideţi alimentarea
cu gaz a instalaţiei în cazul unei absenţe
prelungite.
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Atenţie!
Nu încercaţi niciodată să vă
întreţineţi sau să reparaţi
aparatul şi nu repuneţi aparatul
în funcţiune decât după
rezolvarea problemei de către un
profesionist calificat.

În caz de anomalie: :
- Un cod de eroare apare pe afişajul
tabloului de bord.
- Indicatorul de anomalie al tabloului de
bord se aprinde intermitent roşu.
- Un cod de eroare apare pe afişajul
termostatului de ambianţă.
- Indicatorul de anomalie al termostatului
de ambianţă se aprinde intermitent
roşu.

Sibolul si
codul defectiunii

Cauză posibilă

Soluţie

Cazanul nu mai
funcţionează.

Pană de curent
electric

Verificaţi dacă nu s-a produs o pană de curent
şi dacă aparatul este branşat corect la reţeaua
electrică. La revenirea curentului electric, aparatul
porneşte automat. Dacă anomalia persistă,
contactaţi un expert calificat.

Eroare aprindere

Deconectati centrala.
Asteptati 5 sec apoi reporniti centrala.Dacă
eroarea persistă, contactaţi un profesionist
calificat.

Eroare extracţie sau
aspirare aer

Sistemul de securitate intrerupe functionarea
centralei.
Deconectati centrala.
Asteptati 5 sec apoi reporniti centrala. Dacă
eroarea persistă, contactaţi un profesionist
calificat.

Eroare supraîncălzire

Contactaţi un profesionist calificat.

Apă insuficientă în
instalaţie

Deschideţi robinetul albastru plasat sub aparat
până când obţineţi pe indicator o presiune între
1 şi 2 bari.
Dacă trebuie să încărcaţi prea des centrala, este
posibil să existe o problemă de scurgere în
instalaţia dvs.
În acest caz, contactaţi un profesionist calificat
pentru a controla aparatul.

Prea multă apă în
instalaţie

Evacuaţi un radiator pentru a reduce presiunea
din circuitul de încălzire sau contactaţi un
profesionist calificat.

Alte erori

Contactaţi un profesionist calificat.

cod 01, 04

cod 02, 03

cod 05
Presiune indicată
pe afişaj este ≤ 0.5
bari şi se aprinde
intermitent. bar.

Presiune indicată
pe afişaj este ≥ 2,7
bari şi se aprinde
intermitent.
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9 Diagnosticarea avariilor

10 Protecţie anti-îngheţ

Atentie ! Circuitul de apa
menajera (rece si calda) nu este
protejat de catre centrala.

10.1 Protecţia anti-îngheţ a centralei
În caz de pericol de îngheţ: :
• Asiguraţi-vă că centrala este alimentată
cu energie electrică şi că gazul ajunge
la centrală.

11 Întreţinere / Service postvânzare
Curăţat şi bine reglat, aparatul dvs. va
consuma mai puţin şi va avea o durată
de viaţă ridicată. O întreţinere regulată
a aparatului şi a conductelor de către un
profesionist caliﬁcat este indispensabilă
pentru buna funcţionare a instalaţiei de
încălzire. Aceasta permite prelungirea
duratei de viaţă a aparatului, reducerea
consumului de energie al acestuia şi a
cantităţii gazelor poluante evacuate.

• Selectati modul vacanta pe termostatul
de ambianţă.
Sistemul de protecţie împotriva îngheţului
comandă pornirea pompei imediat ce
temperatura din circuitul de încălzire
scade sub 4°C. Pompa se opreşte
imediat ce temperatura apei din circuitul
de încălzire atinge 16°C.

Vă recomandăm să încheiaţi un contract
de întreţinere cu un profesionist caliﬁcat,
care va cuprinde cel puţin o inspecţie
anuală în cursul căreia se vor efectua
următoarele:

10.2 Protecţia anti-îngheţ a instalaţiei
Termostatul de ambianţă asigura o
protectie impotriva inghetului asigurand
o temperatura de min.6°C in incaperea
unde se gaseste.Protectia este asigurata
de termostatul de ambianţă daca este
activata aceasta functie; in plus butonul
care indica functionarea pe modul
functionarii fara telecomanda de pe
panoul de comanda nu trebuie sa ﬁe
aprins si bateriile termostatului de
ambianta sa nu ﬁe consumate.

- curăţarea corpului de încălzire, a
arzătorului şi a ventilatorului
- verificarea pompei
- verificarea reglajelor
- verificarea dispozitivelor de siguranţă
- verificarea debitelor de gaz.
Acest contract este diferit ca valoare în
funcţie de prestaţiile oferite.

• Pentru o absenta de cateva zile, utilizati
modul vacanta al termostatului de
ambianta indicand data plecarii si data
sosirii, dar si temperatura dorita.

Reţineţi că o întreţinere insuﬁcientă poate
compromite securitatea aparatului şi poate
provoca pagube materiale şi corporale.

• În caz de absenţă prelungită, contactaţi
un profesionist caliﬁcat pentru golirea
instalaţiei sau protejarea circuitului de
încălzire prin adăugarea unui aditiv
antigel special pentru instalaţiile de
încălzire.
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1 Remarci legate de documentaţie

2.2

• Vă rugăm să remiteţi toate documentele
utilizatorului aparatului. Utilizatorul
trebuie să păstreze aceste documente
astfel încât să le poată consulta în caz
de necesitate.

- Directiva privind aparatele cu gaz
(90/396/CEE a Consiliului Comunităţii
Europene)
- Directiva privind compatibilitatea
electromagnetică (89/336/CEE a
Consiliului Comunităţii Europene)

Ne declinăm orice răspundere în caz
de pagube produse de nerespectarea
instrucţiunilor din prezentul manual.

- Directiva privind joasa tensiune
(73/23/CEE a Consiliului Comunităţii
Europene)

2 Descrierea aparatului
2.1

Identiﬁcarea CE

Identiﬁcarea CE indică faptul că aparatele
descrise în acest manual sunt conforme
următoarelor directive :

- Directiva privind randamentul
centralelor (92/42/CEE a Consiliului
Comunităţii Europene)

Plăcuţa de identiﬁcare

Plăcuţa de identiﬁcare certiﬁcă originea de
fabricaţie şi ţara pentru care este destinat
acest aparat.

Manual de instalare rezervat pentru utilizarea exclusiva a profesionistilor autorizati

Atenţie ! Aparatul nu trebuie
utilizat decât cu tipurile de
gaz indicate pe plăcuţa de
identificare.
• Indicaţiile privind starea de reglaj
menţionate pe plăcuţa de identiﬁcare
şi în acest documente trebuie să ﬁe
compatibile cu condiţiile de alimentare
locale.
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2.3

Schema de funcţionare
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Legendă
1
Evacuarea gazelor arse
2
Schimbator primar
3
Arzător
4
Electrod de aprindere si de control a
ﬂacarii
5
Ventilator
6
Mecanism gaz
7
Balon de micro-acumulare
8
Sifon de condens
9
Protectia la supaincalzire
10 Senzor de temperatură balon
11 Vas de expansiune încălzire
12 Senzor de temperatura retur
13 Senzor de temperatura tur
14 Automatul electronic de aprindere
15 Pompă încălzire
16 Senzor de presiune
17 Schimbator de caldura sanitar
18 Vană 3 căi
19 Rezistenta electrica a vasului de
microacumulare
20 Robinet de evacuare circuit de încălzire
21 Debitmetru
22 Supapă de securitate circuit de
încălzire
23 Senzor de temperatură circuit sanitar
24 Supapă de securitate circuit sanitar
25 Robinet de inchidere a circuitului de
incalzire
26 Filtru apă rece
27 Robinet de incarcare
28 Filtru din circuitul de incalzire
29 Robinet de inchidere a circuitului de
incalzire
30 Robinet de inchidere a circuitului de
ARM
31 Robinet de inchidere a circuitului de
incalzire
32 Robinet inchidere gaz
Retur încălzire
Admisie apă rece
Tur încălzire
Ieşire apă caldă
Admisie gaz
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3 Alegerea amplasamentului

4 Indicaţii de securitate şi
reglementări

• Înainte de a determina amplasamentul
aparatului, citiţi cu atenţie indicaţiile de
securitate şi regulile din manualul de
utilizare şi din manualul de instalare.

4.1

Indicaţii de securitate

Toate intervenţiile în interiorul aparatului
trebuie realizate de un profesionist caliﬁcat
sau de service-ul post-vânzare
Saunier Duval.

• Aparatul trebuie instalat pe un perete,
de preferinţă aproape de un punct
obişnuit de folosire apă şi de coşul de
evacuare gaze arse.

Dacă presiunea gazului la intrarea în
aparat se situează în afara intervalului
menţionat, aparatul nu trebuie pus
în funcţiune. În cazul în care cauza
problemei nu poate ﬁ identiﬁcată sau
problema nu poate ﬁ rezolvată, avertizaţi
compania de gaz.

• Asiguraţi-vă că peretele pe care este
montat aparatul este suﬁcient de solid
pentru a suporta greutatea aparatului
care trebuie instalat.
• Asiguraţi-vă că spaţiul disponibil este
suﬁcient pentru instalarea conductelor
de apă şi gaz şi pentru un circuit de
evacuare spre canalizare.

Atenţie! În caz de instalare
incorectă, există un risc de
şoc electric şi deteriorare a
aparatuluil.

• Nu instalaţi aparatul deasupra unui alt
aparat care l-ar putea afecta (de exemplu, deasupra unui aragaz care poate
degaja vapori şi grăsimi) sau întro
încăpere cu un conţinut ridicat de praf
sau a cărei atmosferă este corozivă..

• La montajul racordurilor, poziţionaţi
corect dispozitivele de etanşare pentru
a evita orice scurgere de gaz sau apă.

• Pentru a permite întreţinerea periodică,
păstraţi o distanţă minimă de ﬁecare
parte a aparatului.

• Nu scoateţi în nici un caz din
funcţiune dispozitivele de securitate
şi nu încercaţi nici o manipulare
asupra acestor dispozitive, existând
riscul de a determina apariţia unor
disfuncţionalităţi.

• Amplasarea de montaj trebuie să ﬁe
protejată de îngheţ pe tot parcursul
anului. Dacă această condiţie nu poate
ﬁ respectată, informaţi utilizatorul şi
sfătuiţi-l să ia măsurile care se impun.

• Asiguraţi-vă că piesele de schimb au
fost remontate corect, cu respectarea
poziţiei şi sensurilor lor iniţiale.

• Explicaţi aceste cerinţe utilizatorului
aparatului.
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4.2

Următoarele indicaţii de securitate trebuie
să ﬁe în mod imperativ respectate în
timpul întreţinerii şi înlocuirii pieselor de
schimb.

Decrete, norme, directive

La instalarea şi punerea în funcţiune
a aparatului, decretele, directivele,
reglementările tehnice, normele şi
dispoziţiile de mai jos trebuie respectate
în versiunea în care sunt în vigoare în
prezent: SR EN 297+A2 – 2001: Cazane
de încălzire centrală care utilizează
combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi
B11BS echipate cu arzătoare atmosferice
cu debit caloric nominal mai mic sau egal
cu 70 kW.

• Opriţi aparatul (consultaţi capitolul
„Oprirea” din nota privind utilizarea).
• Izolaţi electric aparatul de sector:
- fie debranşând priza de curent a
aparatului,
- fie prin intermediul întrerupătorului
instalaţiei electrice.

- SR EN 483 – 2001: Cazane de
încălzire centrală care utilizează
combustibili gazoşi. Cazane de tip C cu
debit caloric nominal mai mic sau egal
cu 70 kW.

• Inchideti robinetul de alimentare cu gaz.
• inchideti robinetii de service situate pe
duliile de racordare.
• Evacuaţi aparatul atunci când doriţi să
înlocuiţi elementele sale hidraulice.
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte
de a efectua lucrări de întreţinere
asupra sa.

- I.13-02: Normativ pentru proiectarea
şi executarea instalaţiilor de încălzire
centrală.

• Protejaţi de apă elementele electrice în
cursul manipulării.

- I.31-99: Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalatiilor de alimentare
cu gaze petroliere lichefiate. (G.P.L.)

• Utilizati garnituri si oring-uri noi, de
etanşietate.

- GP 051-2000: Ghid de proiectare,
execuţie şi exploatare a centralelor
termice mici.

• După lucrări efectuate asupra
elementelor conducătoare de gaz,
veriﬁcaţi etanşeitatea acestora.

- Anexele nr.1 şi 2 la Ordinul ministrului
economiei şi comerţului nr. 58/2004
pentru aprobarea normelor tehnice
privind proiectarea, executarea şi
exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale (M.Of. nr. 173 bis din
27 februarie 2004).

• După lucrări de înlocuire, veriﬁcaţi
funcţionarea pieselor înlocuite şi a
aparatului.
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- PT A1-2002: Cerinţe tehnice privind
utilizarea aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi.

5 Instalarea aparatului

Atenţie! Dacă materialele
utilizate sunt diferite, pot apărea
fenomene de coroziune. În acest
caz, se recomandă adăugarea
unui inhibitor (în proporţiile
indicate de fabricant) în apa din
circuitul de încălzire, cu ajutorul
căruia se va evita producerea de
gaze şi formarea de oxizi.

Toate dimensiunile din acest capitol sunt
exprimate in mm.
5.1

Recomandari inaintea instalarii

5.1.1 Circuitului sanitar
Circuitul de distribuţie va ﬁ realizat astfel
încât să se evite orice pierdere de sarcină
(numărul de coturi în instalaţie să ﬁe cât
mai mic, se vor utiliza robinete cu secţiune
mare de trecere pentru a permite un debit
suﬁcient).
Cazanul poate funcţiona la o presiune de
alimentare minimă, dar va avea un debit
mic. Cazanul va putea ﬁ utilizat în condiţii
de confort dacă presiunea de alimentare
este de cel puţin 1 bar.

Secţiunile instalatiei vor ﬁ realizate ţinând
cont de curba debit-presiune (Consultaţi
secţiunea „Curba debit-presiune”).
Reţeaua de distribuţie va ﬁ calculată în
funcţie de debitul corespunzător puterii
reale necesare, fără a lua în calcul
puterea maximă de care este capabil
cazanul. Totuşi, este recomandabil să
se asigure un debit suﬁcient pentru ca
diferenţa de temperatură dintre tur şi retur
să ﬁe inferioară sau egală temperaturii
de 20°C. Debitul minim este indicat în
secţiunea „Caracteristici tehnice” de la
sfârşitul manualului.

5.1.2 Circuitului de încălzire
Cazanul ISOFAST CONDENS poate ﬁ
integrat în orice tip de instalaţie: bitub,
monotub, de serie sau derivată, încălzire
prin pardoseală, etc...
Suprafeţele de încălzire pot ﬁ calorifere,
convectori, aeroterme sau pardoseli
încălzite.
Pentru pardoselile încălzite, instalaţia
trebuie echipată cu un dispozitiv de
limitare a temperaturii la 65°C. Acest
dispozitiv opţional trebuie să aibă
capacitatea de a absorbi prin inerţie
valorile de căldură consecutive rezultate
din producerea de apă sanitară caldă.

Traseul ţevilor va ﬁ prevăzut cu
respectarea tuturor măsurilor preventive
pentru evitarea formării pungilor de
aer şi pentru aerisirea permanentă a
instalaţiei. Se vor aplica purjori în cele
mai înalte puncte ale instalatiei şi pe toate
caloriferele.
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5.2

Volumul total de apă ce poate ﬁ admisă
în circuitul de încălzire depinde, printre
altele, de sarcina statică la rece. Vasul de
expansiune încorporat în cazan este livrat
cu valorile reglate din fabrică (Consultaţi
secţiunea „Caracteristici tehnice” de la
sfârşitul manualului).

Dimensiuni

209

În cazul unei sarcini statice ridicate,
presiunea de umplere poate ﬁ modiﬁcată
în momentul punerii în funcţiune.
În cel mai jos punct al instalaţiei se
recomandă utilizarea unui robinet de
golire.

890

Dacă se folosesc robinete termostatice,
este obligatoriu ca acestea să nu ﬁe
montate pe toate caloriferele. Aceste
robinete vor ﬁ amplasate în locurile
cu debit puternic şi niciodată nu vor ﬁ
montate în locul în care este instalat
termostatul de ambianţă.

510

• În cazul instalaţiilor vechi, este
obligatorie curăţarea circuitului
caloriferelor înainte de instalarea noului
cazan.
• Dacă nu instalaţi cazanul imediat,
protejaţi racordurile pentru ca vopseaua
să nu afecteze etanşeitatea noilor
racorduri în momentul instalării.
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380

5.3

5.4

Lista de materiale livrate

Centrala este livrată în două colete
separate:

Fixarea pe perete

• Asiguraţi-vă că materialele utilizate la
realizarea instalaţiei sunt compatibile cu
cele din care este fabricat aparatul.

- Centrala, sonda de temperatura
exterioara si termostatul de ambianţă
fara fir.

• Alegeţi locul de montare. Consultaţi
secţiunea „Alegerea locului de
montare”.

- Placa de racordare gaz şi apă, puntea
de fixare, tubul flexibil de conectare a
supapelor de siguranta si şablonul de
găurit.

Fixarea punţii trebuie adaptată
caracteristicilor peretelui de suport şi
trebuie să ţină cont de greutatea centralei
cu apă (consultaţi capitolul „Date tehnice”
de la sfârşitul manualului).

Atenţie : Scoateti termostatul de
ambianţă care este plasat intr-o
cutie de poliestiren.

• Daţi cele trei găuri ale şuruburilor de
ﬁxare în conformitate cu şablonul de
găurit livrat împreună cu aparatul.

Termostatul fara ﬁr este livrat cu :
- 1 support pentru fixarea pe perete
- 3 baterii alcaline de 1,5 V tip LR6

Caracteristicile mecanice ale ştifturilor va
trebui să corespundă cel puţin valorilor
indicate pe schiţele de mai jos.

- 1 capac de protectie a bateriilor
Tubulatura de evacuare a gazelor arse
va ﬁ comandata functie de conﬁguratia
instalatiei.

15 kg mini

15 kg mini
22 kg mini

22 kg mini

17 kg mini

17 kg mini
22 kg mini
22 kg mini

17 kg mini
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17 kg mini

Ø 105
118

9

20

890
2

308

36

66

36

GAS
GAZ

70 102 70

115
20 min.

510
• Poziţionaţi centrala pe puntea de ﬁxare.

• Strangeti racordurile dintre centrala si
placa de racorduri.

• Montati centrala si prindet-o pe placa
de racorduri.

• Nu uitaţi să aşezaţi la
loc prelungitorul pe
robinetul de umplere
cu apă.

• Puneţi la locul lor garniturile pe
diferitele racorduri.
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160

750

160

5.5

Racordare la reţeaua de gaz şi apă
•

• Inainte de a monta centrala, faceti
o curatare a instalatiei cu produse
speciﬁce pentru a elimina impuritatile
precum zgura, grasimi, uleiuri.

Placa de racordaruri permite realizarea
probelor de etanseitate a instalatiei de
incalzire fara a ﬁ montata centrala.

• Aceste impuritati pot ﬁ antrenate in
centrala, ceea ce ii poate produce
anomalii in functionare. Nu utilizati
solventi pentru a deterioarea circuitului
de incalzire.

2

3

4

10

11

10
11
12

1
9

5
8

6

7
Legendă
1
Retur încălzire cu robinete de oprire
2
Intrare apă rece cu robinet de oprire
3
Plecare circuit de încălzire cu robinet
de oprire
4
Plecare apă caldă circuit sanitar
5
Intrare gaz
6
Priză de presiune
7
Filtru retur încălzire
8
Racordarea manometrului (nu e
furnizat)

9
10
11
12
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Limitator de debit apă rece
Ştuţ circuit de încălzire: piuliţă 20 x 27
(3/4” gaz) cu dulie îndoită în formă de
cot, de sudat pentru tub cupru de 16 x 18
Ştuţ circuit sanitar: piuliţă 15 x 21 (1/2”)
cu dulie îndoită în formă de cot, de
sudat pentru tub cupru de 14 x 16
Ştuţ gaz: piuliţă 20 x 27 (3/4” gaz) cu
dulie îndoită în formă de cot, de sudat
pentru tub cupru de 14 x 16

Returul (1) contine un ﬁltru ‘’Y’’ (8)
accesibil prin desurubarea piulitei aﬂata la
exterior.
Aceasta operatie trebuie efectuata dupa
inchiderea robinetilor de pe retur.

1

Presiunea de veriﬁare poate ﬁ citita pe
un manometru ( nu e furnizat ) insurubat
in locul primei piulite al racordului de pe
retur.

4
5
2

• Înainte de a efectua orice operaţie,
curăţaţi cu mare atenţie canalizarea cu
ajutorul unui produs adecvat, pentru a
elimina impurităţile precum reziduurile
de pilitură, sudură, diverse uleiuri şi
grăsimi. Aceste corpuri străine pot ﬁ
antrenate în cazan, fapt ce va îngreuna
funcţionarea corespunzătoare a
acestuia.

6

Legendă
1
Evacuare supapă circuit de încălzire
2
Supapă de securitate circuit de
încălzire
3
Buson
4
Supapă securitate circuit sanitar
5
Evacuare supapă circuit sanitar
6
Evacuare spre canalele de scurgere
(sifonul nu este furnizat)

• Nu folosiţi solvenţi, având în vedere că
aceştia pot avaria circuitul.
• Nu lipiţi ţevile la locul de montare: o
astfel de operaţie ar putea deteriora
garniturile şi etanşeitatea robinetelor.
• Racordaţi conductele la manşoanele de
apă şi gaz (neincluse).

5.6

Racordarea evacuarii condensului

• Introduceţi garniturile şi strângeţi
racordurile de apă şi gaz.

3

• Nu uitaţi să montaţi prelungirea de
culoare albastră pe robinetul de
umplere cu apă.

1

• Veriﬁcaţi instalaţia pentru a vă asigura
că nu sunt scurgeri. Reparaţi dacă este
nevoie.

2

• Racordaţi supapele de securitate la un
circuit de evacuare spre canalele de
scurgere, folosind elementele ﬂexibile
furnizate. Dispozitivul de evacuare
trebuie să permită vizualizarea scurgerii
apei.

Legendă
1
Dop de acces pt curatire
2
Tub ﬂexibil pt evacuarea condensului
des condensats
3
Colector de condens

31
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3

5.7

Importante :
Flotorul sistemului de evacuare a
condensului asigura etanseitatea
gazelor de ardere : nu este deci
necesara umplerea cu apa a
cutiei de condensat.

Racordare gaze arse

Se pot realiza diferite conﬁguraţii de ieşire
a ventuzei (tubulaturii de evacuare).
• Nu ezitaţi să vă consultaţi
reprezentanţa pentru a obţine informaţii
suplimentare despre alte posibilităţi şi
despre accesoriile asociate.
Atenţie! Trebuie utilizate numai
accesoriile de ventuză adaptate
gamei ISOFAST CONDENS.

3%

OK

Tubulatura de evacuare Saunier Duval
asigura un unghi de 3° permitand
colectarea condensului spre centrala.
OK

Lungimea maximă a ventuzei (tubulaturii
de evacuare a gazelor arse) este deﬁnită
în funcţie de tipul său (de exemplu, C13).
• Oricare ar ﬁ tipul selectat de ventuză,
respectaţi distanţele minime indicate în
tabelul de mai jos pentru poziţionarea
terminalelor ventuzei.
• Explicati aceasta regula beneﬁciarului.
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O
P

G

C

N

E

F

M

A

Reper
A
B
C
D
E
F
G
H

Poziţionarea terminalelor
ventuzei
Sub o fereastră
Sub o grilă de aerisire
Sub o streaşină
Sub un balcon
Faţă de o fereastră
adiacentă
Faţă de o grilă de aerisire
adiacentă
Faţă de tuburi de evacuare
verticale sau orizontale
Faţă de un colţ al clădirii

D

mm

I

Reper

600
600
300
300

I
L
M

400

N

600

O

600

P

300
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L
H

Poziţionarea terminalelor
ventuzei
Faţă de o intrare a clădirii
Faţă de sol sau faţă de un
alt etaj
Între două terminale
verticale
Între două terminale
orizontale
De la o gură de aerisire
adiacentă
De la o fereastra adiacenta

mm
1000
1800
1500
600
600
400
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B

5.7.1 Sistem ventuză orizontală Ø
60/100 mm sau Ø 80/125 mm
(instalaţie de tip C13)

Pierdere de sarcină maximă : 150 Pa
Această valoare este atinsă cu o lungime
de coloană maximă (L) + 1 cot la 90°.

Ø 60/100 mm

Tip
Ø 60/100
Ø 80/125

L

Lungime max.
F 35 E
5m
11 m

De ﬁecare dată când este necesar un
cot de 90° suplimentar (sau 2 la 45°),
lungimea L trebuie redusă cu 1 m.

1

Atenţie! Orificiile terminalului
pentru conducte separate
trebuie să iasă lateral într-un
pătrat cu latura de 50 de cm.

72

Atenţie ! Dacă gura de evacuare
a gazelor de ardere se află la
mai puţin de 1,80 m de sol, este
obligatorie montarea unui kit de
protecţie la terminal.
Ø 80/125 mm

L

1

210

Legendă
1
Racord
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5.7.2 Sistem ventuză verticală
Ø 60/100 mm sau Ø 80/125 mm
(instalaţie de tip C33)

5.7.3 Sistem ventuză verticală
Ø 60/100 mm
(instalaţie de tip C43)

A

1
L

4

2

B

3

Pierdere de sarcină maximă : 150 Pa
Această valoare este atinsă cu o lungime
de coloană maximă (L) + 1 cot la 90°.
Tip
Ø 60/100
Ø 80/125

5

Legendă
1
Conducta de colectare
2
Conducta de admisie a aerului
3
Dispozitivul de reglare a presiunii
4
Aparat de tip etanş
5
Trapă de vizitare
A
Ultimul nivel
B
Primul nivel
L
10 m max.

Lungime max.
F 35 E
5,5 m
11,5 m

De ﬁecare dată când este necesar un
cot de 90° suplimentar (sau 2 la 45°),
lungimea L trebuie redusă cu 1 m.

Pierdere de sarcină maximă: 150 Pa
Această valoare este atinsă cu o lungime
de coloană maximă (L) + 1 cot 90°.

Atenţie! Orificiile terminalului
pentru conducte separate
trebuie să iasă lateral într-un
pătrat cu latura de 50 de cm.

De ﬁecare dată când este necesar un
cot de 90° suplimentar (sau 2 la 45°),
lungimea L trebuie redusă cu 1 m.

Atenţie ! Dacă gura de evacuare
a gazelor de ardere se află la
mai puţin de 1,80 m de sol, este
obligatorie montarea unui kit de
protecţie la terminal.
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L

5.8

5.7.4 Sistem cu ventuză dublu-ﬂux
2x Ø 80 mm
(instalaţie de tip C53 sau C83)

Pericol ! În caz de instalare
incorectă, există riscul de şoc
electric şi de deteriorare a
aparatului.

Atenţie! Orice conductă care
traversează un perete şi
depăşeşte cu 60°C temperatura
ambiantă trebuie izolată termic
în acel loc. Conducta poate ﬁ
izolată cu ajutorul unui material
izolant adecvat, cu o grosime
de ≥ 10 mm şi conductibilitate
termică de λ ≤ 0,04 W/m.K

• Racordaţi cablul de alimentare al
centralei la reţeaua de 230 V de curent
monofazat cu împământare.
Conform normelor în vigoare, această
racordare trebuie efectuată prin
intermediul unui întrerupător bipolar cu o
distanţă de cel puţin 3 mm între contacte.

Atenţie ! Terminalele de
alimentare cu aer comburant
şi evacuare a gazelor de
ardere anu vor ﬁ montate pe
pereţiopuşi ai clădirii

Cordonul de alimentare integrat centralei
este unul special: dacă doriţi să îl înlocuiţi,
comandaţi-l numai la un Service PostVânzare autorizat de Saunier Duval.

Tip C53

L1

Racordare electrică

L2

Pierdere de sarcină maximă : 150 Pa
Această valoare este atinsă cu 2 coturi,
având în vedere separatorul de dublu-ﬂux
şi lungimea maximă a conductei (L1+L2)
de 40 m.
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5.9

Schema electrica

1
2

3

4

5

17

6

16

7
8

14

9

13

10

12

11
Legendă
1
Senzorul de supraincalzire
2
Ventilator
3
Mecanism gaz
4
Senzor retur circuit de încălzire
5
Senzor de debir pe incalzire
6
Captor de presiune
7
Pompa
8
Detector de presiune
9
Interfaţă utilizator

10
11
12
13
14
15
16
17
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Termostat de ambianţă
Întrerupător principal
Impanatarea
Siguranţă fuzibilă
Vană 3 căi
Senzor de temperatură apă caldă
circuit sanitar
Automat de aprindere
Electrod de aprindere si de ionizare
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6 Pornirea

7 Reglaje

• Puneti intrerupatorul de pornit/oprit in
pozitia «I».
Led-ul de pe panoul de comanda se
aprinde : centrala este pregatita sa
functioneze.

7.1

Reglarea debitului circuitului de
încălzire

Este necesar să adaptaţi acest debit în
funcţie de calculul de instalare. La livrare,
þurubul (1) de bypass integrat este
deschis cu ¼ tur.

• Deschideţi robinetele de oprire
situate pe racordări: acestea trebuie
poziţionate în sensul de scurgere.
• Deschideti capacul aerisitorului automat
situat pe pompa, precum şi robinetele
de evacuare automate ale instalaţiei.

1

• Deschideţi robinetul de umplere situat
sub centrală până când pe indicatorul
de presiune este indicată valoarea de
2 bari.
Legendă
1
Şurub bypass

• Aerisiti ﬁecare radiator până când apa
se scurge normal, apoi închideţi la loc
robinetele de evacuare ale instalaţiei.

• În funcţie de necesităţi, întoarceţi
şurubul (de exemplu, înşurubaţi pentru
a-l închide) pentru a adapta înălţimea
lmanometrică disponibilă la pierderea
de sarcină a instalaţiei, conform curbei
de debit/presiune de mai jos.

• Lăsaţi deschis buşonul robinetului de
evacuare a pompei.
• Deschideţi diferitele robinete de apă
caldă pentru a evacua instalaţia.
• Asiguraţi-vă că indicatorul de presiune
aﬁşează o valoare între 1 şi 2 bari. În
caz contrar, umpleţi din nou centrala.

1
2
3
4

Legendă
1
Viteza III
2
Viteza II
3
Viteza I
4
Selector de viteză pompă

• Întoarceţi selectorul (4) pentru a alege
viteza I, II sau III pentru pompă, în
funcţie de curba de debit/presiune de
mai jos.
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Presiune disponibilă (kPa) între
plecare şi retur încălzire

- Curbă debit/presiune ISOFAST CONDENS F 35 E
70
60

1

50

2
3

40

4

30
8

20

7

9

10

6

500

1400
1000
Debit în circuitul de încălzire (l/h)

Legendă
Viteza II
5
Bypass închis
6
Deschis ¼ tur
7
Deschis ½ tur

Viteza I
8
Bypass închis
9
Deschis ½ tur
Manual de instalare rezervat pentru utilizarea exclusiva a profesionistilor autorizati

Viteza III
1
Bypass închis
2
Deschis ¼ tur
3
Deschis ½ tur
4
Deschis 2 ture

5
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7.2

Punerea in functiune a
termostatului de ambianţă

• Exista un ﬁr (2) in partea stanga ca in
ﬁgura urmatoare.

Termostatul de ambianţă (T.A.) este
alimentat cu 3 baterii alcaline tip LR 6
de 1,5 V. Saunier Duval furnizeaza ca
accesoriu un cablu de alimentare care
permit alimentarea T.A. la 230 V. In acest
caz, bateriile trebuie indepartate.

• Introduceti mufa ﬁrului cateva secunde
in priza de alimentare a T.A.
Stingerea led-ului rosu intermintent
pe T.A. inseamna ca a fost
recunoscut de catre centrala.

Reglarea diferitilor parametrii ai centralei
se fac la punerea in functiune.
Important : la punerea in functiune
centrala functioneaza automat pe
modul manual, (butoanele de pe
panoul de bord se vor aprinde
si tasta
din mijloc va lumina
intermitent).Termostatul de
ambianţă fara fir nu este inca
recunoscut de centrala.

1

2

9

3

8

3

1

4
7

5
6

2

Legendă
1
Aﬁşaj
2
Inapoi la meniul precedent
3
Acces la meniuri
4
Program activ/inactiv
5
Support de perete
6
Priza de alimentare
7
Derulare sus/jos
8
Validare
9
Indicator anomalie

Legendă
1
Termostat de ambianţă
2
Conector
3
Tablou de bord

Pentru a se face recunoasterea
termostatului de ambianta de catre
centrala trebuie sa ﬁe parcursi urmatorii
pasi :
• Deschideti panoul de bord (3) al
centralei.
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7.3

Acces la datele tehnice ale
centralei (rezervat pentru utilizare
de către instalatori sau service-ul
post-vânzare)

Descrierea urmatoare arata operatiile ce
trebuie efectuate pe o instalatie echipata
cu zona de radiatoare sau zona de
incalzire prin pardoseala.

Accesul la datele tehnice ale centralei cu
ajutorul termostatului de ambianţă permite
efectuarea anumitor reglaje şi analizarea
eventualelor disfuncţionalităţi.

Pentru alte tipuri de instalatie urmati
indicatiile din documentatia ce insoteste
accesoriile respective.

Instalaţia dumneavoastră comportă o singură zonă: radiator sau planşeu direct:

Desfăşurarea operaţiilor :

De remarcat că în orice moment o apăsare pe tasta
C înseamnă întoarcerea la etapa precedentă.

1 - Accesul la meniul utilizator

• Apăsaţi 5 secunde pe MENU

pentru a apărea meniul următor :

MENIU INSTALATOR
MENIU SAV
ISTORIC DEFECTE
DATELE CENTRALEI

• Selecţionaţi meniul de instalare :
MENIU DE INSTALARE

OK

+

COD ACCES
96
OK

ALEGEREA LIMBII
TIPUL INSTALAŤIEI
ACCESORII RADIO
REGLAJ ÎNCĂLZIRE
CONFIG. CENTRALĂ

2 - Alegerea limbii
ALEGEREA LIMBII

OK

+

OK

+

ROMÂNĂ

OK

3 - Configurarea instalaţiei
TIPUL INSTALAŢIEI

4 - Accesorii radio

ACCESORII RADIO

1 ZONĂ RADIATOR

OK

Atenţie: acest meniu se utilizează numai în cazul instalării unuia sau mai multora
dintre aceste accesorii > consultaţi capitolul „Activarea accesoriilor”, pag. 43.
OK

SONDĂ EXT
RELEU RADIO
TERMOSTAT ZONA 2
MODEM

41

OPRIT
OPRIT
OPRIT
OPRIT
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• Racordaţi conectorul al centralei la termostatul de ambianţă.

5 - Reglarea căldurii
REGLAJ ÎNCĂLZIRE

Tº SETATA INCALZ

OK

OK

AUTOMAT
MANUAL

Comanda AUTOMAT este recomandată pentru a beneficia de reglarea automată a
temperaturilor circuitelor.
Dacă doriţi, totuşi, să reglaţi personal temperatura radiatoarelor, selecţionaţi comanda MANUAL .
Apoi reveniţi în meniul de utilizare pentru a regla temperatura
radiatoarelor :
a/ ţineţi apăsat 5 secunde pe
b/

MENU

+

OK

REGLAJ T° RADIATOR

REGLAJ T° RADIATOR
73¡C
VALIDARE PRIN OK

6 - Configurare centrală
CONFIG. CENTRALĂ

OK

CONFIG. AERO
CONFIG. AERAULIQUE
T° MAX RADIATOR
T° MIN RADIATOR
MOD POMPĂ

PUTERE MAX. ÎNCĂLZIRE

/...

6.1 Limitarea puterii maxime încălzire

26kW
24kW
23kW

OK

OK

/...

6.2 Adaptarea lungimii de ventuză
CONFIG. AERO

OK

6.3 Selectare temperatură maximă radiator:
T° MAX RADIATOR

OK

6.4 Selectare temperatură minimă radiator:
T° MIN RADIATOR

OK

COD 0 => 10

OK

MAX 73¡C
MAX 65¡C
MAX 50¡C

OK

MIN 50¡C
MIN 38¡C
MIN 28¡C
MIN 22¡C
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Atenţie: pentru planşeu direct, T° nu
trebuie să depăşească 50°C.

OK

6.5 Alegerea modului de funcţionare a pompei
MOD POMPĂ

OK

CU ARZĂTORUL
CU TERMOSTATUL
PERMANENT

OK

Funcţionarea CU TERMOSTATUL este recomandată în toate cazurile, cu excepţia
încălzirii directe prin planşeu, pentru care se selecţionează : PERMANENT
6.6 Setare preincalzire
PREINCALZIRE

OK

OPRIT
AUTOMAT
PORNIT

In modul PORNIT, centrala mentine temperatura in schimbator intre ora 5 si 23 pentru a asigura un
comfort optim la furnizarea ACM.
In modul AUTOMAT, centrala memoreaza perioadele de utilizare a ACM si activeaza preincalzirea cu
cateva minute inainte de perioada de consum.
In modul OPRIT, functia este inactiva.

7 - Detectarea modulului ISOBOX

După ce aţi stabilit parametrii, apăsaţi aproximativ 5 secunde pe
pentru a reveni la afişajul iniţial.
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MENU
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• Dacă a fost instalat un balon la distanţă, pentru a determina recunoaşterea acestuia de către
centrală.
MODUL ISOBOX
DA
OK
NU
OK

Activarea accesoriilor
Desfăşurarea operaţiilor :

De remarcat că în orice moment o apăsare pe tasta
C înseamnă întoarcerea la etapa precedentă.

1 - Accesul la meniul „Accesorii radio”
• Racordaţi conectorul al centralei la termostatul de ambianţă.

• Apăsaţi 5 secunde pe MENU

pentru a apărea meniul următor :

MENIU DE INSTALATOR
MENIU SERVICE
ISTORIC DEFECTE
DATELE CENTRALEI

• Selecţionaţi meniul de instalare :
MENIU DE INSTALARE

OK

+

COD ACCES
96

OK

+

ACCESORII RADIO

REGLAJ ÎNCĂLZIRE
CONFIG. CENTRALĂ

• Selecţionaţi meniul satelit radio :
ACCESORII RADIO

SONDĂ EXT
RELEU RADIO
TERMOSTAT ZONA 2
MODEM

OK

OPRIT
OPRIT
OPRIT
OPRIT

2 - Sonda exterioară
2.1 Recunoaşterea sondei exterioare
SONDĂ EXTERIOARĂ OPRIT

CONECTARE

OK

OK

Apăsaţi 10 s pe butonul satelit din spatele carcasei
sondei exterioare.
Pentru a realiza conexiunea, sonda trimite semnale
– aceasta poate dura câteva minute – până este
recunoscută de termostatul de ambianţă care
validează conexiunea prin următorul afişajul:

SONDĂ EXT
RELEU RADIO
TERMOSTAT ZONA 2
MODEM

OPRIT
OPRIT
OPRIT
OPRIT

Sonda exterioară este în acest moment
operaţională.

2.2 Alegerea reglării
• Alegeţi reglarea accesând meniul reglare căldură :
SONDĂ EXT PORNIT

ON

C

+

REGLAJ ÎNCĂLZIRE
CONFIG. CENTRALĂ
ALEGEREA LIMBII
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OK

a/ Comandă căldură
Tº SETATĂ ÎNCĂLZIRE
Tº OPRIRE ÎNCĂLZIRE

OK

AUTOMAT
MANUAL

Comanda AUTOMAT este recomandată pentru a beneficia de reglarea automată a
temperaturilor din circuite. În acest caz nu este necesar nici un reglaj al pantei.
Centrala selecţionează singură, în câteva zile, panta cea mai adaptată la instalaţia de
încălzire.

b/ Temperatură la care se opreşte încălzirea
T º OPRIRE ÎNCĂLZIRE
Tº SETATĂ ÎNCĂLZIRE

...

OK

...

OK

NB: vă sfătuim să alegeţi 17ºC sau 18ºC

Nº DE PANTĂ ZONA 1

OK

0,2 ... 0,6

0,8

0,7 ... 4,0

OK

Nº DE PANTĂ ZONA 2

OK

0,2 ... 1,4

1,5

1,6 ... 4,0

OK

CORECTARE Tº ZONA 1

OK

...

...

OK

CORECTARE Tº ZONA 2

OK

...

...

OK

Selectaţi codul urmând indicaţiile furnizate în graficul alăturat.
NB: Reglajele în zona 2 nu apar decât în cazul în care două zone de căldură au fost
selectate în meniul „config. instalaţie”.

T° Pornire încălzire(°C)

2,2

100

2,0

90

1,7

80

1,5

70

1,2

60

1,0

50

0,7

40

0,5

30

0,2

2,5

-30

2,7

3,0

-20

3,5

Grafic al
reglajului
temperaturilor

4,0

0

-10

10

T° exterior
(°C)

3 - Relee radio
RELEU RADIO OPRIT

OK

CONECTARE
OK

Ťineţi apăsat 10 secunde pe butonul
satelit din spatele carcasei releului radio.
Pentru a realiza conexiunea, releul radio
trimite semnale – aceasta poate dura
câteva minute – până este recunoscut de
termostatul de ambianţă care validează
conexiunea prin următorul afişajul: :
RELEU RADIO
PORNIT
TERMOSTAT ZONA 2 OPRIT
MODEM
OPRIT
SOND EXT.
OPRIT
Releul radio este în acest moment operaţional.
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Puteţi păstra avantajul sondei exterioare, dar trebuie să reglaţi personal pantele sondei.
Pentru aceasta, selectaţi comanda MANUAL. Apoi efectuaţi următoarele reglaje: :

4 - Termostat zona 2
TA ZONE 2 OPRIT

OK

CONECTOR

OK

Deconectaţi cablul termostatului de
ambianţă zona 1 pentru a-l conecta la
termostatul de ambianţă zona 2.
Acest lucru este suficient pentru a
determina recunoaşterea acestuia de
către centrală. Reluaţi cablul pentru a-l
conecta la termostatul de ambianţă zona
1 apoi apăsaţi pe C . Conexiunea va
fi confirmată de următorul afişaj :
TERMOSTAT ZONA 2 PORNIT
MODEM
OPRIT
SOND. EXT.
OPRIT
RELEU RADIO
OPRIT
TA zona 2 este în acest moment
operaţional.

LA SFARSITUL SETARII, apasati aprox. 5 secunde butonul

MENU

pentru a reveni la afisajul initial.

Important : Activarea celei de-a doua zone pe termostatul de ambianţă este posibila
numai cu o vana cu 3 cai.

7.4

Documentatia pentru meniu instalator

Alegerea limbii

Selectati limba pe ecranul termostatului.

Configurarea instalatiei

Selectati tipul instalatiei de incalzire.

Ora si data pentru zona 2

Pozitia pornit a acestui meniu atribuie ora TA 1 zonei de radiatoare.
Temperatura ambianta, la nivelul incalzirii prin pardoseala este
programata din meniul utilizatorului la TA1.

Accesorii radio

Activarea diferitelor accesorii radio prevazute pe instalatie.

Reglarea incalzirii

Alegerea modului de reglare automata sau manuala. Pe modul
automat temperatura radiatoarelor se modifica automat, intre
valoarea Tmax. radiator si Tmin. radiator, functie de necesarul de
temperatura a incaperii unde se gaseste termostatul de ambianta.

Configuratia centralei

Selectati principalii parametrii de functionare ai centralei ( putere si
temperaturile din circuitul de incalzire, modul pompei ) .
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8 Evacuarea aparatului
8.1

9 Schimbarea tipului de gaz
Pentru functionarea pe un alt tip de gaz,
altul decat cel pentru care a fost prevazuta
din fabrica, trebuie efectuate anumite
reglaje la nivelul vanei de gaz.

Circuitul de încălzire

• Deschideţi robinetul de evacuare (1)
situat sub centrală.

• Inlaturati mai intai capacul ce izoleaza
schimbatorul principal.
• Racordati un analizor de CO2 prin
oriﬁcul tubulaturii de evacuare.

1

1

• Luaţi o priză de aer deschizând, de
exemplu, un robinet de evacuare a
instalaţiei.

Legendă
1
Surub de reglare a puterii min.
2
Surub de reglare a puterii max.

• Pentru a evacua numai apa din
circuitul de încălzire prezentă în aparat,
închideţi mai întâi robinetele de oprire
plecare şi retur circuit de încălzire.
8.2

9.1

Setari de baza

Asigura conditiile de ardere necesare la
pornirea centralei.

Circuit sanitar

• Intrerupeti alimentarea cu energie
electrica a aparatului.

• Inchideti robinetul de alimentare cu apa
rece al instalatiei.

• Nu utilizati surubul (1) in timpul
setarilor.

• Racordati un furtun de evacuare apoi
deschideti robinetul de golire situat sub
centrala.

9.1.1 Conversia de pe G20 pe G31
• Rotiti surubul (2) in sesnul acelor de
ceas pana la capat.
• Rotiti surubul (2) in sensul invers
acelor de ceas 6 ture complete.
9.2

Reglajul puterii maxime pe apa
calda

• Puneti centrala sub tensiune.
• Deschideti la maxim robinetul de apa
calda.

• Luaţi o priză de aer deschizând un
robinet de apă caldă.
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2

• Asteptati aprox. 2 minute pentru a citi o
valoare stabilizata a CO2.

• Actionati asupra surubului (1) pentru a
obtine valoarea CO2 indicata in tabelul
urmator, dupa urmatorul mod :
- pentru a mari valoarea CO2, rotiti
surubul in sensul acelor de ceas.
- pentru diminuarea valorii CO2, rotiti
surubul in sens invers acelor de ceas.
Nota : dupa montarea capacului de
etansare, valoarea CO2 se modiﬁca si
trebuie sa corespunda celei indicate in
tabelul urmator.

• Actionati asupra surubului (2) pentru
a obtine o valoare a CO2 indicata
in tabelul urmator tinand cont de
urmatoarea regula :
- pentru a mari valoarea CO2, rotii
surubul in sens contrar acelor de ceas.
- pentru a micsora valoarea CO2, rotiti
surubul in sensul acelor de ceasornic.
Nota : dupa montarea capacului de
etansare, valoarea CO2 se modiﬁca si
trebuie sa corespunda celei indicate in
tabelul urmator.
9.3

9.4

Punerea in functiune

• Dupa reglaj si montarea capacului
de etansare, modiﬁcati puterea pe
incalzire la valoarea initiala (reglaj de
fabrica F35= 20 kW).

Reglajul puterii minime

• Puneti centrala sub tensiune.

• Lipiti eticheta cu valorile de gaz langa
placa cu datele centralei.

• Reglati puterea minima a centralei
utilizand meniurile termostatului de
ambianta descrise mai jos.
• Realizati p cerere de caldura si
masurati valoarea de CO2 dupa aprox.
2 minute.

Reglajele conversieipe alt tip de gaz
Putere maximă sanitar
Putere maximă Încălzire
G20

Unitate
kW
kW

ISOFAST CONDENS F 35 E
34.2
7.6

CO2 cu panoul frontal
CO2 fara panoul frontal
G31

%
%

9 +/- 0.2
9.2 +/- 0.3

CO2 cu panoul frontal
CO2 fara panoul frontal

%
%

10.3 +/- 0.2
10.5 +/- 0.3
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1 - Accesul la meniul utilizator
• Racordaţi conectorul al centralei la termostatul de ambianţă..
• Ťineţi apăsat 5 secunde pe

MENU pentru a determina apariţia meniului următor :
MENIU INSTALATOR
MENIU SERVICE
ISTORIC DEFECTE
DATELE CENTRALEI

• Sélectionnez le menu installateur :
MENIU DE INSTALARE

OK

+

COD ACCES
96

ALEGEREA LIMBII
TIPUL INSTALAŤIEI
ACCESORII RADIO
REGLAJ ÎNCĂLZIRE
CONFIG. CENTRALĂ

OK

2 - Accesul la parametrii de functionare
OK

PUTERE. MAX. INC.
CONFIG.AERO.
T° MAX RADIATOR

+

6 kW
5 kW

OK

Dupǎ stabilirea parametrilor, apǎsaţi timp de 5 secunde pe
pentru a reveni la afişajul iniţial.

49

MENU

OK
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• Reglati puterea MAX la valoarea minima :
PUTERE. MAX. INC.

OK

/...

CONFIG.CENTRALA

10 Securitatea funcţionării

Importante : în caz de prezenţă a aerului
în canalizări, evacuaţi aerul conţinut în
radiatoare şi reajustaţi presiunea. Dacă
aporturile devin prea frecvente, avertizaţi
service-ul post-vânzare, deoarece este
posibil să ﬁe vorba ﬁe despre mici pierderi
în instalaţie, a căror origine trebuie
identiﬁcată, ﬁe de o corodare a circuitului
de încălzire, care trebuie remediată
printrun tratament adecvat al apei din
circuit.

În modul de utilizare veţi găsi lista cu
anumite coduri de eroare.
Întreruperile descrise în acest capitol
necesită intervenţia unui profesionist
caliﬁcat şi, dacă este necesar, cea a
service-ului post-vânzare Saunier Duval.

Eroare
cod 7
cod 11
cod 12
cod
cod
cod
cod
cod

13
14
15
16
17

cod 18
cod 19
cod 20

Cauză
Eroare de conexiune a senzorului de temperatura
Eroare de comunicare intre placa electronica si
interfata
Eroare de comunicare intre placa electronica si
interfata
Placa electronica defecta
Temperatura pe tur peste 95 0C
Motorul de la mecanismul de gaz defect
Defect electronic intern
Tensiunea de alimentare
mai mica sau egala cu 170 V
Interfata defecta
Senzorul de temperatua al apei calde defect
Interfata incompatibila cu placa e lectronica
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Soluţie

Urmati OK instructiunile afisate
pe termostatul de ambianta.
Apelati unitatea care va asigura
service-ul.

11 Control / repunere în funcţiune

13 Piese de schimb

După instalarea aparatului, veriﬁcaţi
buna funcţionare a acestuia:

Pentru a garanta o funcţionare durabilă de
tuturor componentelor aparatului şi pentru
a-l păstra în bună stare, trebuie să folosiţi,
la lucrările de reparaţie şi întreţinere,
numai piesele de schimb de origine
Saunier Duval.

• Puneţi aparatul în funcţiune conform
indicaţiilor de utilizare şi controlaţi dacă
funcţionează corect.
• Veriﬁcaţi etanşeitatea aparatului (gaz şi
apă) şi eliminaţi eventualele scurgeri.

• Nu folosiţi decât piese de schimb de
origine Saunier Duval.

• Veriﬁcaţi dacă gazele arse sunt
evacuate corect.

• Asiguraţi-vă că aceste piese au fost
montate corect, cu respectarea poziţiei
şi sensului iniţial al acestora.

• Controlaţi ansamblul dispozitivelor
de comandă şi securitate, reglajele şi
starea de funcţionare a acestora.

12 Informaţii pentru utilizator
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Utilizatorul aparatului trebuie să ﬁe
informat asupra manevrării şi funcţionării
aparatului pe care îl deţine.
• Explicaţi-i funcţionarea aparatului astfel
încât să ﬁe familiarizat cu utilizarea
acestuia.
• Examinaţi modul de folosire împreună
cu acesta şi răspundeţi-i, dacă este
cazul, la întrebări.
• Daţi-i utilizatorului toate manualele şi
documentele privind aparatul şi cereţi-i
să le păstreze în apropierea aparatului.
• Prezentaţi-i utilizatorului mai ales
regulile de securitate pe care trebuie să
le respecte.
• Explicaţi-i cum să golească aparatul
şi arătaţi-i elementele care trebuie
manevrate.
• Reamintiţi-i utilizatorului obligaţia de a
întreţine regulat instalaţia.
• Recomandaţi-i să încheie un contract
de întreţinere cu un profesionist
caliﬁcat.
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14 Service Post-Vânzare
14.1 Blocul hidraulic

11

2

13

12

P
TO

1

3
4
5
6
7

14

8

9

10
8

Legendă
1
Şurub de întreţinere pentru pompa
2
Motor de pompa
3
Conector
4
Clip de întreţinere al detectorului de
debit
5
Detector de debit
6
Clip de întreţinere pentru ﬁltrul apă caldă
7
Filtru apă caldă

9
10
11
12
13
14
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Clip de întreţinere al robinetului de
umplere
Clip de întreţinere pentru ﬁltrul de
spumare
Filtru spumare
Şurub de întreţinere
pentruschimbătorul sanitar
Schimbător sanitar
Detector de presiune circuit de încălzire
Clip de întreţinere al detectorului de
presiune

Pompa circuitului sanitar sau
de încălzire

• Închideţi robinetele de oprire pentru
plecare şi retur circuit de încălzire, apoi
evacuaţi centrala.

• Desurubati cele 4 suruburi care ﬁxeaza
pompa (1).

• Degajaţi clipul de întreţinere a ﬁltrului
(9) plasat sub pompă.

• Indepatati motorul pompei (2).
14.1.2

• Îndepărtaţi ﬁltrul de spumare (10).

Schimbător sanitar

• Curăţaţi-l, apoi puneţi-l la loc,
poziţionând corect proeminenţa.

• Retrageţi cele două şuruburi de
întreţinere (11) accessibile prin partea
frontală a centralei.

14.1.6

Atenţie la sensul de remontare:
termenul „TOP”, imprimat pe
banda schimbătorului (12),
trebuie orientat în sus.
14.1.3

Detector de presiune circuit de
încălzire

• Degajaţi clipul de întreţinere (14) al
detectorului de presiune a circuitului de
încălzire.
• Debranşaţi conectorul.
• Îndepărtaţi detectorul de presiune a
circuitului de încălzire (13).

Detectorul de debit

• Inchideti alimentarea cu apa rece.

14.1.7

• Indepartati clema (8) apoi rotiti
robinetul si tubul de umplere.

Filtru retur încălzire

• Desfaceti conectorul (3).
• Indepartati clema (4).
1

• Deconectati si desurubati racordul de
alimentaer cu apa rece de sub centrala.
• Scoateti detectorul de debit (5).

2

14.1.4

Filtru apă rece

• Inchideti alimentarea generala cu apa
rece.

Legendă
1
Filtru retur încălzire
2
Robinetii de izolare

• Indepartati clema care tine ﬁltrul (6).
• Scoateti ﬁltrulde apă rece (7) si
curatati-l.
14.1.5

• Inchideti cei 2 robineti de izolare (2)
situati sub centrala, pe tetur.
• Desurubati extremitatea racordului si
scoateti ﬁlrul ‘’Y’’ (1) pentru a-l curata.

Filtru spumare

Filtrul de spumare ameliorează aerisirea
circuitului de încălzire.
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14.1.1

14.2 Colectarea condensului

1

• Curatati racordurile si indepartati
eventualele depuneri.
• Curatati ﬂotorul (2) amplasat in
interiorul rezervorului de condens.

6

2

• Curatati rezervorul de condens sub un
jet de apa.

3

• Remontati ansamblul avand grija ca
garniturile sa etanseze corect
Atenţie : nici un racord la
canalizare nu trebuie sa fie din
cupru.

4

14.3 Arzatorul

5

3
1

2

Legendă
1
Tub ﬂexibil
2
Flotor
3
Surub de mentinere a condensului
4
Rezervor de condens
5
Racord ﬂexibil de evacuare
6
Colector

S10415

• Desfaceti racordul ﬂexibil (5) situat sub
rezervorul de condens.

Legendă
1
Izolatia arzatorului
2
Garnitura
3
Arzator

• Indepartati capacul de pe camera de
ardere.
• Desurubati busonul rezervorului de
condens (4).

Atenţie : Inlocuiti
obligatoriugarnitura (2) de
fiecare data cand este demontat
arzatorul si la max. 5 ani.

• Indepartati rezervorul de condens prin
desfacerea racordurilor ﬂexibile (1) fara
a varsa lichidul.

• Izolatia de pe ﬂansa arzatorului (1) nu
trebuie deteriorata.
In caz contrar, inlocuiti-o.

Atenţie : condensul este acid,
utilizati manusi de protectie.
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14.4 Meniurile SAV
Utilizarea acestora este deci rezervată EXCLUSIV manevrării de către S.A.V.
Meniurile descrise mai jos, accesibile, începând cu termostatele de ambianţă, permit
analizarea eventualelor dereglări şi modiﬁcarea anumitor reglaje realizate din fabrică.
Accès aux menus données
• Racordaţi conectorul al centralei la termostatul de ambianţă.
• Ţineţi apăsat 5 secunde pe

MENU pentru a determina apariţia meniului următor

MENIU INSTALATOR
MENIU SERVICE
ISTORIC DEFECTE
DATELE CENTRALEI

1 - Meniul „Istoric defecţiuni”"
pentru a selecta meniul „Istoric defecţiuni” :

ISTORIC DEFECTE
DATELE CENTRALEI
MENIU INSTALATOR

OK

ISTORIC DEFECTE
MAR 04/02/03
10
--/--/--

Afişajul indică numărul
defecţiunii şi data apariţiei
acesteia.

2 - Meniul „Date central?”
• Utilizaţi tastele

pentru a selecta meniul „Date central?” :

DATELE CENTRALEI
MENIU INSTALATOR

OK
PRESIUNE APĂ

PRESIUNE APĂ
VITEZĂ EXTRACT.

MENIU SERVICE

Tº SETATĂ RADIAT. DEBIT ACM

ISTORIC DEFECTE

T° TUR

FAZA ARZĂTOR

T° RETUR

PUTERE

Tº APĂ CALDĂ
T° BALON

Dupǎ stabilirea parametrilor, apǎsaţi timp de 5 secunde pe
pentru a reveni la afişajul iniţial.
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MENU

+

OK

Fiecare validare prin OK
afişează valoarea
corespunzătoare în timpul
funcţionării centralei.
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• Utilizaţi tastele

Accesul la meniul SAV
• Racordaţi conectorul al centralei la termostatul de ambianţă.
• Ţineţi apăsat 5 secunde pe MENU

• Selectaţi meniul S.A.V.
MENIU SAV
ISTORIC DEFECTA
DATE CENTRALĂ

OK

pentru a determina apariţia meniului următor

+

OK

COD ACCES
XX

MENIU INSTALATOR
MENIU SERVICE
ISTORIC DEFECTE
DATELE CENTRALEI
COD CENTRALĂ
DEBIT GAZ MINIM
DEBIT GAZ MAXIM
VITEZA PORNIRE
FORŤARE ARZĂTOR
ŠTERGERE DEFECTE
Nº TELEF. SERVICE

COD CENTRALĂ

OK

+

Atenţie: codul este preînregistrat în fabrică.
NB: codul corespunzător centralei este indicat pe
plăcuţa de inscripţii.

DEBIT GAZ MINIM.

OK

+

Această valoare, reglată din fabrică, corespunde
puterii minime.

DEBIT GAZ MAXIM.

OK

+

Această valoare, reglată din fabrică, corespunde
puterii maxime.

VITEZA PORNIRE

OK

+

Functie de viteza de pornire a ventilatorului.

FORŢARE ARZĂTOR

OK

+

Permite analizarea funcţionării centralei la puterea
mini sau maxi.

ŞTERGERE DEFECTE

OK

Nº TELEF. SERVICE

OK

Şterge istoricul defecţiunilor.
Înregistrarea numărului de telefon al SAV. Acest
număr se va afişa pe ecranul termostatului în cazul
unei defecţiuni care necesită intervenţia unui
profesionist.

+

Dupǎ stabilirea parametrilor, apǎsaţi timp de 5 secunde pe
pentru a reveni la afişajul iniţial.

MENU

Test de comunicare
• NU racordaţi conectorul centralei la termostatul de ambianţǎ.
• Ţineţi apǎsat 5 secunde pe

MENU pentru a determina apariţia meniului

TEST SEMNAL RADIO

În acest caz termostatul de ambianţǎ va lansa semnale la fiecare 10 secunde. Afişajul succesiv al
numerelor 1 , 2 , 3 , 4 , ... înseamnǎ cǎ semnalele se transmit normal.

56

57

Manual de instalare rezervat pentru utilizarea exclusiva a profesionistilor autorizati

15 Date tehnice
Centrală in condensatie, tip C13, C33, C43, C53, C83
Descriere

Unitate

Categorie gaz
Încălzire
Putere utilă 80°C/60°C (P)
Randament pe P.C.I. la P max. 80°C/60°C
Putere utilă à 50°C/30°C (P)
Randament pe P.C.I. la P max. 50°C/30°C
Debit caloric minim (Q min.)
Debit caloric maxim (Q max.)
Debit minim de încălzire
Minim temperatură plecare încălzire.
Maxim temperatură plecare încălzire.
Vas de expansiune, capacitate utilă
Presiune pre-gonflare vas de expansiune
Capacitate maximă a instalaţiei la 75°C
Supapă de securitate, presiune maximă de serviciu
(PMS)
Sanitar
Putere utilă min. (P min.)
Putere utilă max. (P max.)
Debit caloric minim (Q min.)
Debit caloric maxim (Q max.)
Temperatură minimă apă caldă
Temperatură maximă apă caldă
Debit min
Debit specific (D) (ΔT 30°C)
Capacitatea vasului de microacumulare
Limitator de debit apă rece
Supapă de securitate, presiune maximă de serviciu
(PMS)
Presiune de alimentare minimă
Presiune de alimentare recomandată (*)
Presiune de alimentare maximă

ISOFAST CONDENS
F 35 E
ll2H3P

kW
%
kW
%
kW
kW
l/h
°C
°C
l
bar
l

7.6 - 28
98
8.6 - 30.6
107
8
28.6
500
22
80
10
0.6
215

bar

3

kW
kW
kW
kW
°C
°C
l/min
l/min
l
l/min
bar

7.6
34.2
8
34.2
38
60
1
16.3
4
16
10

bar
bar
bar

0.7
2
10

(*) Reglare recomandată pentru umplerea instalaţiei ţinând cont de pierderile de sarcină.
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Descriere

Unitate

ISOFAST CONDENS
F 35 E

CO
CO2
NOx ponderat
Electric
Tensiune de alimentare
Putere maximă absorbită
Intensitate
Siguranţă
Protecţie electrică
Clasă electrică
Descriere

ppm
mg/kWh
%
ppm
mg/kWh

100
176
9.2
21.1
37.3

V/Hz
W
A
mA

230/50
206
0.9
630
IPX4d
1

Unitate

ISOFAST CONDENS
F 35 E

mm
mm
mm
kg

890
510
418
52

Dimensions :
Înălţime
Lăţime
Adâncime
Masa netă
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Combustie
Valoarea gazelor de ardere (măsurată la debitul caloric nominal şi cu gaz de referinţă G20) :
Debit de aer proaspăt (1013 mbar – 0° C)
m3/h
43
Debit de evacuare gaze arse
g/s
15.3
Temperatură gaze arse la 80°C/60°C
°C
68
Temperatură gaze arse la 50°C/30°C
°C
48

Număr CE

1312 BP 3979

Date tehnice în funcţie de tipul de gaz

Unitate

ISOFAST CONDENS
F 35 E

Gaz natural G 20 (1)
Debit gaz la putere maximă sanitar

m3/h

3.62

Debit gaz la putere maximă Încălzire

m3/h

3.02

Debit gaz la putere minimă

0.85

Presiune de alimentare gaz
Diametru injectoare arzător

m3/h
mbar
mm

Gaz Propan G 31
Debit gaz la putere maximă sanitar
Debit gaz la putere maximă Încălzire
Debit gaz la putere minimă
Presiune de alimentare gaz
Diametru injectoare arzător

kg/h
kg/h
kg/h
mbar
mm

2.65
2.22
0.62
30
5.65

(1) ref. 15°C - 1013 mbari gaz uscat
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20
5.65
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