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Instrucţiuni de utilizare

Cuprins

1 Generalităţi

2 Păstrarea documentelor

Centrala ISOTWIN are o funcţie dublă
(încălzire + apă caldă acumulată dinamic).

• 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.

Modelul C trebuie racordat la o conducta
de evacuare a gazelor arse cu tiraj natural
(coş de evacuare). Este echipat cu un
dispozitiv de securitate a refulării coşului
de evacuare care opreste accesul gazului
la arzător în caz de obturare a conductei
de evacuare a gazelor arse.

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

3 Securitate

Modelul F, de tiraj fortat este echipat
cu un dispozitiv de priză aer şi de
evacuare a gazelor de combustie denumit
„ventuză”. Acest dispozitiv permite
instalarea aparatului în orice încăpere. În
caz de funcţionare defectuoasă sau de
obturare a ventuzei, un presostat opreşte
funcţionarea aparatului.

3.1

Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi
miros de gaz

• Nu aprindeţi, nici nu stingeţi lumina
• Nu acţionaţi întrerupătorul electric
• Nu folosiţi telefonul în zona de risc

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.

• Nu aprindeţi flacără (de exemplu,
brichetă sau chibrit)

Este necesar de asemenea, să apelaţi
la personal calificat pentru întreţinerea şi
reparaţiile aparatului, precum şi pentru
orice reglaj privind gazul.

• Deschideţi uşile şi ferestrele

• Nu fumaţi
• Închideţi robinetul de gaz

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

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

3.2

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

Indicaţii de securitate şi
reglementări

Urmaţi obligatoriu indicaţiile de securitate
şi următoarele reglementări :
• Nu utilizaţi şi nu depozitaţi materiale
explozive sau uşor inflamabile (de
exemplu, benzină, vopsea etc) în
încăperea în care se află aparatul.



• Nu modificaţi condiţiile tehnice şi
arhitecturale în apropierea aparatului,
în măsura în care acestea pot exercita
o influenţă asupra securităţii funcţionării
aparatului.

• Nu aduceţi modificări:

De exemplu :

- aparatului

Model C :

- spaţiului din jurul aparatului

• Nu închideţi aerisirile, nici evacuările
situate pe uşi, tavane, ferestre şi pereţi.
Nu acoperiţi deschiderile de aerisire cu
obiecte de îmbrăcăminte, de exemplu.
Evitaţi obturarea sau reducerea
deschiderilor de aerisire de sub uşi cu
obiecte care acoperă podeaua.

- conductelor de apă, aer, gaz şi
electricitate
- conductelor de evacuare a gazelor
arse.
• Nu efectuaţi niciodată singuri operaţii
de întreţinere sau de reparaţie a
aparatului.

• Nu împiedicaţi accesul aerului la
aparat, mai ales dacă montaţi dulapuri,
etajere sau alte mobile de acest tip sub
aparat. Dacă doriţi să construiţi o piesă
de mobilier în care să aşezaţi aparatul,
trebuie să respectaţi indicaţiile de
execuţie şi să consultaţi un profesionist
calificat.

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

• La montarea ferestrelor etanşe, aveţi
grijă, împreună cu profesionistul
calificat al dvs., să asiguraţi un aport de
aer suficient pentru aparat.

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

• Nu aşezaţi aparate de ventilare sau de
încălzire cu aer cald care folosesc aerul
cu ajutorul unor exhaustoare, aşa cum
sunt uscătoarele de rufe sau hotele de
evacuare, în încăperea în care este
instalat aparatul.

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

Model F :

• 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.

• Deschiderile situate pe feţele exterioare
şi destinate accesului aerului şi
evacuării gazelor arse trebuie să fie
întotdeauna degajate. Aveţi grijă să
scoateţi, de exemplu, obiectele utilizate
pentru acoperirea deschiderilor în
timpul lucrărilor efectuate pe faţadele
exterioare.
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• Nu opriţi în nici un caz dispozitivele
de securitate şi nu încercaţi nici o
manipulare asupra acestor dispozitive,
pentru că riscaţi să determinaţi apariţia
de disfuncţionalităţi.

4 Garanţia constructorului /
Responsabilitate

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.

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.

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.

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

6 Întreţinere curentă

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

• Curăţaţi exteriorul aparatului cu
ajutorul unei cârpe înmuiate în apă cu
săpun.

Saunier Duval vă oferă o garantie de DOI
ANI pentru piesele acestui aparat, cu
începere de la data punerii în funcţiune, cu
conditia ca :

• Nu folosiţi produse abrazive de curăţat,
pentru că acestea pot distruge stratul
exterior sau piesele din plastic.

7 Reciclare

- 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.

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

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

5 Utilizarea prevăzută a aparatului
Aparatele Saunier Duval sunt fabricate
conform ultimelor evoluţii tehnice şi
normelor de securitate în vigoare.
Centrala ISOTWIN este destinată în
special producţiei de apă caldă utilizând
energia gazului.
Orice altă utilizare este considerată
inadecvată şi interzisă.



8 Utilizarea aparatului
Tablou de bord

1

2

7

4

3

9

8

Legendă
1
Buton reset
2
Indicator anomalie
3
Indicator de funcţionare arzător
4
Afişaj
5
Indicator de funcţionare aparat
6
Buton de pornire/oprire

8.2

1

7
8
9
10

Afişaj

10

Afişaj multifuncţional
indică presiunea circuitului de
încălzire

COD. VAL.

afişează temperatura apei
circuitului de încălzire atunci
când aparatul este în Solicitare
de încălzire
se afişează în timpul reglării
temperaturii apei calde şi a
încălzirii

2

Legendă
1
Afişarea meniurilor instalator/SAV
2
Afişaj multifuncţional

8.2.1

6

Reglarea temperaturii apei calde
Activare/dezactivare mod de
funcţionare Apă caldă
Activare/dezactivare mod de
funcţionare Încălzire
Reglarea temperaturii pentru Încălzire

8.2.2

bar

5

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

Afişarea meniurilor instalator/
SAV

se afişează în timpul operării
opţiunilor de reglare rezervate
instalatorilor/SAV

se afişează în timpul operării
opţiunilor de reglare rezervate
instalatorilor/SAV
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8.1

8.3

Pornirea

8.5

• Asiguraţi-vă că:

Alegerea modului de funcţionare

de lângă
• Apăsaţi pe tasta
pentru a activa sau a dezactiva
modul de funcţionare Apă caldă.

- Aparatul este alimentat cu energie
electrică,

de lângă
• Apăsaţi pe tasta
pentru a activa sau a dezactiva
modul de funcţionare Încălzire.

- robinetul de gaz este deschis,
- robinetul de apă rece este deschis.

- Mod de funcţionare activat
► tasta este aprinsă.

• Apăsaţi pe butonul de
pornire/oprire pentru a porni
aparatul.

- Mod de funcţionare dezactivat
► tasta este stinsă.

Afişajul şi indicatorul de funcţionare se
aprind pe tabloul de bord.
Aparatul este gata de funcţionare,

Încălzire
+
Apă caldă

• Asiguraţi-vă că afişajul tabloului de
bord indică faptul că presiunea este
între 1 şi 2 bari.
• Dacă nu, umpleţi centrala
deschizând robinetul de apă
plasat sub centrală, până
când obţineţi o presiune
cuprinsă între 1 şi 2 bari.

Numai
încălzire

• Închideţi robinetul.
8.4

Numai apă
caldă

Descrierea indicatorilor tabloului
de bord

Indicator de
funcţionare
aparat

Verde fix: aparatul
funcţionează

Indicator de
funcţionare
arzător

Galben fix: arzător în
funcţionare

Indicator
anomalie

Roşu intermitent: semnal
de anomalie (vezi
capitolul „Diagnosticarea
întreruperilor”)

Protecţia
aparatului
împotriva
îngheţului



Reglarea temperaturii

8.6.2

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

• Apăsaţi pe tasta
sau
de lângă
pentru a regla temperatura de
încălzire.
Temperatura se afişează intermitent timp
de 5 secunde.

Dacă un termostat de ambianţă
modulant de tip „ExaCONTROL
E / E7 / E7 radio” este racordat
la centrală, nu puteţi regla
temperatura de încălzire şi a
apei calde pe centrală. Trebuie
să efectuaţi aceste reglaje pe
termostatul de ambianţă.

Temperatura apei (°C)

Temperatura se afişează intermitent timp
de 5 secunde.
Temperatura apei (°C)

8.7

45
T° < 50

Oprirea

• Apăsaţi pe butonul de
pornire/oprire pentru a opri
aparatul.

65

- Eticheta
se afişează până
când se atinge temperatura
indicată în tabelul de mai sus.
-

80

- O apăsare scurtă pe una
dintre tastele
sau
de
lângă
duce la apariţia
valorii temperaturii de încălzire
calculate de către aparat
în funcţie de temperatura
exterioară.

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

max.

38

- Reglarea temperaturii de
încălzire nu mai este posibilă,

Reglarea temperaturii apei
calde

min.

min.
max.

Dacă o sondă exterioară este
racordată la aparat:

• Consultaţi nota privind
termostatul de ambianţă.
8.6.1

Reglarea temperaturii pentru
Încălzire

Afişajul şi indicatorul de funcţionare se
sting pe tabloul de bord.
Aparatul nu mai este alimentat cu energie
electrică.

corespunde temperaturii
maxime preconizate pentru
utilizarea curentă.

Vă recomandăm să închideţi alimentarea
cu gaz a instalaţiei în cazul unei absenţe
prelungite.
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8.6

9 Diagnosticarea avariilor
În caz de anomalie:
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.

- Un cod de eroare apare
pe afişajul tabloului
de bord.
- Indicatorul de a
nomalie al tabloului de bord
se aprinde intermitent roşu.
Anomalie

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.

cod F1 / F4

Eroare aprindere

cod F2 / F3

Eroare extracţie sau
aspirare aer

cod F5

Eroare supraîncălzire

Alte coduri F_ _

Alte erori

Indicatorul de
stare şi indicatorul
de presiune
clipesc.

Apă insuficientă în
instalaţie (< 0.5 bari)

Apăsaţi o dată pe butonul
Reiniţializare.
Dacă eroarea persistă,
contactaţi un profesionist calificat.
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.
Atenţie : la o presiune de peste 3 bari, supapa
evacuează apa din sistemul de încălzire.

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

Prea multă apă în
instalaţie

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



11 Întreţinere / Service postvânzare

10.1 Protecţia anti-îngheţ a centralei

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.

În caz de pericol de îngheţ:
• Asiguraţi-vă că centrala este alimentată
cu energie electrică şi că gazul ajunge
la centrală.
• Inainte de o absenţă de câteva zile,
selecţionaţi pe tabloul de bord modul
de funcţionare „Protecţia aparatului
împotriva îngheţului”.

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:

Sistemul de protecţie împotriva îngheţului
comandă pornirea pompei imediat ce
temperatura din circuitul de încălzire
scade sub 12°C. Pompa se opreşte
imediat ce temperatura apei din circuitul
de încălzire atinge 15°C.

- curăţarea corpului de încălzire, a
arzătorului şi a ventilatorului

Dacă temperatura din circuitul de încălzire
scade sub 7°C, arzătorul se aprinde până
când temperatura de plecare a circuitului
de încălzire depăşeşte 35°C.

- verificarea pompei
- verificarea reglajelor

10.2 Protecţia anti-îngheţ a instalaţiei

- verificarea dispozitivelor de siguranţă

Protecţia instalaţiei împotriva îngheţului nu
poate fi asigurată numai de către centrală.
Este necesar să aveţi un termostat de
ambianţă care controlează temperatura
instalaţiei.

- verificarea debitelor de gaz.
Acest contract este diferit ca valoare în
funcţie de prestaţiile oferite.
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.
Atentie ! Circuitul de apa
menajera (rece si calda) nu este
protejat de catre centrala.
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10 Protecţie anti-îngheţ
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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.

Identificarea CE indică faptul că aparatele
descrise în acest manual sunt conforme
următoarelor directive:
- Directiva privind aparatele cu gaz
(90/396/CEE a Consiliului Comunităţii
Europene)

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

- Directiva privind compatibilitatea
electromagnetică (89/336/CEE a
Consiliului Comunităţii Europene)

2 Descrierea aparatului
2.1

Identificarea CE

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

Plăcuţa de identificare

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

- Directiva privind randamentul
centralelor (92/42/CEE a Consiliului
Comunităţii Europene)
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.
• Consultaţi capitolul « Informaţii
tehnice », aflat la finalul manualului,
pentru definiţiile abrevierilor menţionate
pe placa informativă.

13

2.3

Schema de funcţionare Model C
1
21
3

5

4

6
8

9
10

7
12

11

14

13
20
22

16

15

19
17

21

18

25

29
30
31

B

24

26

28

A

23

32

C

D E

14

23

27

A
B
C
D
E
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Legendă
1
Senzor extern de temperatură pentru
securitate SRC
2
Senzor intern de temperatură pentru
securitate SRC
3
Hota
4
Schimbător încălzire
5
Senzor de temperatură retur încălzire
6
Cameră de combustie
7
Vas de expansiune încălzire
8
Electrod de control flacără
9
Electrozi aprindere
10 Arzător
11 Pompă încălzire
12 Aerisitor automat
13 Filtru spumare
14 Robinet umplere
15 Aprinzător electronic
16 Senzor de temperatură de plecare
circuit de încălzire
17 Vană 3 căi
18 Mecanism gaz
19 Vas de expansiune sanitar
20 Detector de presiune
21 Schimbător sanitar
22 Robinet de evacuare circuit de încălzire
23 Balon de acumulare
24 Senzor de temperatură balon
25 Clapetă anti-retur
26 Senzor de temperatură ieşire
schimbător sanitar
27 Senzor de temperatură apă caldă circuit
sanitar
28 Pompă sanitară
29 Filtru apă rece
30 Robinet de evacuare circuit sanitar
31 Supapă de securitate circuit de încălzire
32 Supapă de securitate circuit sanitar
Retur încălzire
Admisie apă rece
Tur încălzire
Ieşire apă caldă menajeră
Admisie gaz
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2.4

Schema de funcţionare Model F

2

1
33

3

4

5

6
8

9
10

7
12

11

34

15

16
13

14

20
22

19
17

21

18

25

29
30
31

B

24

26

28

A

23

32

C

D E

16

23

27

3 Alegerea amplasamentului

Legendă
1
Extractor
2
Presostat
3
Cameră etanşă
4
Schimbător încălzire
5
Senzor de temperatură retur încălzire
6
Cameră de combustie
7
Vas de expansiune încălzire
8
Electrod de control flacără
9
Electrozi aprindere
10 Arzător
11 Pompă încălzire
12 Aerisitor automat
13 Filtru spumare
14 Robinet umplere
15 Aprinzător electronic
16 Senzor de temperatură de plecare
circuit de încălzire
17 Vană 3 căi
18 Mecanism gaz
19 Vas de expansiune sanitar
20 Detector de presiune
21 Schimbător sanitar
22 Robinet de evacuare circuit de încălzire
23 Balon de acumulare
24 Senzor de temperatură balon
25 Clapetă anti-retur
26 Senzor de temperatură ieşire
schimbător sanitar
27 Senzor de temperatură apă caldă circuit
sanitar
28 Pompă sanitară
29 Filtru apă rece
30 Robinet de evacuare circuit sanitar
31 Supapă de securitate circuit de încălzire
32 Supapă de securitate circuit sanitar
33 Senzor de temperatură H-MOD
34 Electrovană aprinzător H-MOD

• Aparatul trebuie instalat pe un perete,
de preferinţă aproape de un punct
obişnuit de folosire apă şi de coşul de
evacuare gaze arse.
• 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.
• 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.
• Pentru a permite întreţinerea periodică,
păstraţi o distanţă minimă de 20 mm de
fiecare parte a aparatului.
• 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.

Retur încălzire
Admisie apă rece
Tur încălzire
Ieşire apă caldă menajeră
Admisie gaz

• Explicaţi aceste cerinţe utilizatorului
aparatului.
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A
B
C
D
E

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

4 Indicaţii de securitate şi
reglementări
4.1

Verificaţi această operaţie constatând
securitatea aparatului.
Următoarele indicaţii de securitate trebuie
să fie în mod imperativ respectate în
timpul întreţinerii şi înlocuirii pieselor de
schimb.

Indicaţii de securitate

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

• Opriţi aparatul (consultaţi capitolul
„Oprirea” din nota privind utilizarea).

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.

• Izolaţi electric aparatul de sector:
- fie debranşând priza de curent a
aparatului,
- fie prin intermediul întrerupătorului
instalaţiei electrice.
• Închideţi robinetul de oprire a gazului.
• Închideţi robinetele de oprire situate pe
duliile de racordare.

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

• Evacuaţi aparatul atunci când doriţi să
înlocuiţi elementele sale hidraulice.

• Dispozitivul de supraveghere a gazelor
de ardere (siguranţă SRC) nu va fi în
niciun caz scos din funcţiune. În caz
contrar, dacă apar probleme la cosul de
evacuare a gazelor de ardere, acestea
pot refula în încăperea în care este
instalat aparatul.

• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte
de a efectua lucrări de întreţinere
asupra sa.
• Protejaţi de apă elementele electrice în
cursul manipulării.
• Utilizati garnituri si oring-uri noi, de
etanşietate.

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

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

• 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.

• După lucrări de înlocuire, verificaţi
funcţionarea pieselor înlocuite şi a
aparatului.

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

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:

Toate dimensiunile din acest capitol sunt
exprimate in mm.

- 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.

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).

- 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.

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.

5.1
5.1.1

- PT A1-2002: Cerinţe tehnice privind
utilizarea aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi.

5.1.2

Recomandari inaintea instalarii
Circuitului sanitar

Circuitului de încălzire

Cazanul ISOTWIN poate fi integrat în
orice tip de instalaţie: bitub, monotub,
de serie sau derivată, încălzire prin
pardoseală, etc...

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

Suprafeţele de încălzire pot fi calorifere,
convectori, aeroterme sau pardoseli
încălzite.

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

Pentru pardoselile încălzite, instalaţia
trebuie echipată cu un dispozitiv de
limitare a temperaturii la 54°C. Acest
dispozitiv opţional trebuie să aibă
capacitatea de a absorbi prin inerţie
valorile de căldură consecutive rezultate
din producerea de apă sanitară caldă.

- GP 051-2000: Ghid de proiectare,
execuţie şi exploatare a centralelor
termice mici.
- 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).
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4.2

În cel mai jos punct al instalaţiei se
recomandă utilizarea unui robinet de
golire.

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.

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.

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.

• 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.

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.
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).
În cazul unei sarcini statice ridicate,
presiunea de umplere poate fi modificată
în momentul punerii în funcţiune.

20

5.2

Dimensiuni Model C

5.4

Lista de materiale livrate

Centrala este livrată în două colete
separate:

890

600

5.3

225

- Centrala + trusa de accesorii conţinând:
- tubul de evacuare
- prelungitorul robinetului de umplere
- săculeţul cu garnituri
+ limitatorul de debit de apă rece
- săculeţul de evacuare supape
- săculeţ conţinând garniturile pentru
racordurile de apă si gaz

492

- Placa de racordare gaz şi apă +
şablonul de găurit
+ puntea de fixare
Pentru modelul F, pachetele pentru
ventuză vor fi comandate în funcţie de
configuraţia instalaţiei.

499
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360

Dimensiuni Model F

225

364

890

492

600

499

21

5.5

Fixarea pe perete

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

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

x5

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

• Fixaţi puntea cu ajutorul a 5 şuruburi
care pot suport sarcinile indicate mai
sus.

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).
in.

gm

k
20

20

kg

• Poziţionaţi centrala pe puntea de fixare.
• Puneţi la locul lor garniturile pe
diferitele racorduri.

in.

gm

k
50

n.

mi

in.

gm

k
50

20

kg

n.
mi

50

kg

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

n.

mi

in.

m
kg
20
.
in
gm

k
20

50

kg
50in.
gm

n.

mi

k
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280
301

39

220

39 300
min.

75

5
min.

919 897 879

36

190

118

36
66

GAZ
GAS

300
70
min. 102

*
**

70

115

Distanţa min. ce trebuie respectată între centrală şi o piesă de mobilier de dedesubt.
Se recomandă păstrarea unei distanţe de cel puţin 50 mm.
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Ø105

5.6

Racordare la reţeaua de gaz şi apă

2

3

4

9

8

1

9
8
7

A
10
11

5

12

13

14

15

Legendă
A Placă de racordare 0020037595 (*)
1
Retur încălzire cu robinete de oprire
2
Intrare apă rece cu robinet de oprire,
buclă de recirculare şi robinet de
evacuare circuit sanitar
3
Plecare circuit de încălzire cu robinet de
oprire
4
Plecare apă caldă circuit sanitar
5
Intrare gaz cu robinet de oprire
6
Priză de presiune
7
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
8
Ştuţ circuit sanitar: piuliţă 15 x 21 (1/2”)
cu dulie îndoită în formă de cot, de
sudat pentru tub cupru de 12 x 14
9
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

B
10
11
12
13
14
15

6

B

Sac de racordare (**)
Limitator de debit apă rece
Ştuţ retur circuit de încălzire: 2 piuliţe
¾” + dulie îndoitã în formã de cot + 2
garnituri
Ştuţ intrare apă rece: 2 piuliţe ¾” + dulie
îndoitã în formã de cot + 2 garnituri
Ştuţ plecare circuit de încălzire: 2 piuliţe
¾” + dulie îndoitã în formã de cot + 2
garnituri
Ştuţ plecare apă caldă circuit sanitar: 2
piuliţe ¾” + dulie îndoitã în formã de cot
+ 2 garnituri
Ştuţ intrare gaz: 2 piuliţe ½” + dulie
îndoitã în formã de cot + 2 garnituri

(*) Furnizată separat
(**) Furnizat împreună cu centrala
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• 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.

1

• Nu folosiţi solvenţi, având în vedere că
aceştia pot avaria circuitul.

2

• Nu lipiţi ţevile la locul de montare: o
astfel de operaţie ar putea deteriora
garniturile şi etanşeitatea robinetelor.

3
4

• Racordaţi conductele la manşoanele de
apă şi gaz (neincluse).

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

• Nu uitaţi să montaţi prelungirea de
culoare albastră pe robinetul de
umplere cu apă.
• Verificaţi instalaţia pentru a vă asigura
că nu sunt scurgeri. Reparaţi dacă este
nevoie.
• 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.

2
1

• Racordaţi tubul de evacuare (2) livrat
împreună cu aparatul pe robinetul de
evacuare (1) al circuitului de încălzire.
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5

• Introduceţi garniturile şi strângeţi
racordurile de apă şi gaz.

5.7

5.7.1

Racordare gaze arse (model C)

• Înainte de orice manipulare a coloanei
de evacuare a gazelor arse, controlaţi
buna funcţionare a securităţii de
refulare a coşului.

Controlul bunei funcţionări a
securităţii de refulare coşului

Procedaţi după cum urmează :
• Astupaţi gura hotei.
• Reglaţi temperatura apei sanitare
la maximum. Consultaţi secţiunea
„Reglarea temperaturii apei calde
sanitare”.

• Aparatul trebuie instalat numai
într-o încăpere ventilată în mod
corespunzător.
Coloana de evacuare trebuie realizată
astfel încât în nici un caz apa de
condensare care poate proveni din
coloană să nu se poată prelinge în
centrală.

• Deschideţi robinetul de apă caldă.
Dispozitivul de siguranţă opreşte şi
închide aparatul după două minute.
• Închideţi toate robinetele de apă caldă

Partea orizontală a coloanei de evacuare
trebuie să aibă o pantă ascendentă de cel
puţin 3% spre exterior, cu excepţia cazului
în care această parte măsoară mai puţin
de 1m.

Puteţi reporni aparatul după ce dispozitivul
de siguranţă s-a răcit (după cel puţin 10
minute).
• Scoateţi aparatul din funcţiune.
Aşteptaţi 5 secunde, apoi repuneţi
aparatul în funcţiune.

3% min.

• Deschideţi robinetul de apă caldă.

L

Dacă dispozitivul de siguranţă nu închide
aparatul în timpul specificat :
• Contactaţi Serviciul post-vânzare.
• Scoateţi aparatul din funcţiune.
5.7.2

Introduceţi coloana de evacuare a
gazelor arse în adaptor şi în duza cutiei
regulatorului de tiraj.

L ≥ 1 m + H min.
diametru cos (mm)

H min (m)

Ø 140

0.6

Instalarea coloanei de evacuare
a gazelor arse

Dacă vreo anomalie declanşează
dispozitivul de siguranţă (termostat
bimetalic cu repornire automată), oprind
cazanul în consecinţă, becul roşu de pe
tabloul de comandă se aprinde intermitent.
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5.8

Racordare gaze arse (model F)

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 ISOTWIN.
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1%
Conductele ventuzei trebuie să aibă o
panta descendentă de circa 1% spre
exterior pentru a evacua posibilul condens
Lungimea maximă a ventuzei (tubulaturii
de evacuare a gazelor arse) este definită
în funcţie de tipul său (de exemplu, C 12).
• Oricare ar fi tipul selectat de ventuză,
respectaţi distanţele minime indicate în
tabelul de mai jos pentru poziţionarea
terminalelor ventuzei.
Atenţie! Asiguraţi-vă că
porţiunea dintre ieşirea din
ventilator şi ventuză este
etanşă.
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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O
P

G

C

N

E

F

M

A
B

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

5.8.1

Sistem ventuză orizontală
(instalaţie de tip C12)

5.8.2

Sistem ventuză verticală
(instalaţie de tip C32)

L

1

Legendă
1
Racord

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

Pierdere de sarcină maximă : 60 Pa.
Această valoare este atinsă cu o lungime
de coloană maximă (L) + 1 cot la 90°.

Lungime max.

C12 Ø 60/100
C12 Ø 80/125

3.5 m
7m

Tip

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

Lungime max.

C32 Ø 60/100
C32 Ø 80/125

4m
8m

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

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

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

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.

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

5.8.3

Sistem cu ventuză pentru
tubulatura concentrica
(instalatie tip C42)

Atenţie! Legăturile conductei
vor fi realizate cu ajutorul kitului
85676D.
5.8.4

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

A

1
L

4

2

Sistem cu ventuză dublu-flux
(instalaţie de tip C52 / C82)

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

3

Tip C52

5

L1
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 Primul nivel
B Ultimul nivel
L
Vezi tabelul de mai jos

L2

1

Pierdere de sarcină maximă : 60 Pa.
Această valoare este atinsă în cazul unei
conducte de lungime maximă (L).
Tip
C42 Ø 60/100

Tip C82

Lungime max.

Sistemul este compus din două conducte
separate (admisie aer de combustie
şi evacuare gaze de ardere), care vor
avea rolul exclusiv de a trage aerul
de combustie direct din exterior şi de
a evacua gazele arse în conducta de
evacuare la tiraj normal.

3.5 m

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

L1
L2
L1
L2

Legendă
1
Racord
A Conductă colectivă

Tip

Lungime max.

C52 / C82
2 x Ø 80 mm

2 x 15 m
Legendă
1
Racord

De fiecare dată când este nevoie de un
cot suplimentar de 90° (sau 2 de 45°),
lungimea (L) trebuie redusă cu 2 m.
5.8.5

Pierdere de sarcină maximă : 70 Pa
Această valoare este atinsă cu o conductă
de lungime maximă (L=L1+L2) şi un
adaptor de dublu-flux.

Sistem cu ventuză verticală
(instalaţie de tip B22p)
Atenţie! Aerul de combustie
este luat din locul în care este
instalat aparatul. În niciun
caz nu este permis ca gurile
de ventilaţie superioare şi
inferioare să fie blocate.

Tip
B22P Ø 80 mm

Lungime max.
15 m

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

Pierdere de sarcină maximă : 60 Pa.
Această valoare este atinsă cu 2 coturi,
având în vedere separatorul de dublu-flux
şi lungimea maximă a conductei (L1+L2).

5.8.6

Configurarea codului aeraulic

5.9.1

Configurarea codului aeraulic se
realizează respectând instrucţiunile
furnizate în capitolul „Acces la datele
tehnice ale centralei”. El permite
adaptarea vitezei extractorului la lungimea
prelungitoarelor instalaţiei, în funcţie de
sistemul de ventuză ales.
5.9

Acces la racordările electrice

1

Racordare electrică

• Racordaţi cablul de alimentare al
centralei la reţeaua de 230 V de curent
monofazat cu împământare.

2
Legendă
1
Acces pe partea cablajului centralei
2
Acces pe partea cablajului pentru
instalator

• Prevedeţi pe instalaţia electrică a
locuinţei posibilitatea de deconectare a
alimentării centralei printr-un comutator
sau siguranţă fuzibilă cu o distanţă
minimă de 3 mm atunci când contactele
sunt deschise.

• Deschideţi centrala pe partea cablajului
pentru instalator (2) pentru a realiza
racordările electrice.

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

5.9.2

1

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

Racordări pe placa electronică

3

2

30 mm max.

Legendă
1
Conector
2
Fire electrice
3
Izolatie

Atenţie! Atunci când racordaţi cabluri
electrice pe un conector al plăcii
electronice:
• Păstraţi o distanţă de maxim 30 mm
între conectorul (1) şi tubul dezgolit (3).
• În caz contrar, ataşaţi firele electrice (2)
împreună cu ajutorul unui colier plastic.
• Fixaţi cablurile în dispozitivul de legare
a cablurilor din cutia electrică.
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Separarea cablurilor de joasă şi
înaltă tensiune

5.9.4

Racordarea accesoriilor

1
2
3

BUS

24V

ext.

+
-

2

≈

3

24V

BUS

1

Legendă
1
Placă principală
2
Racordări pentru înaltă tensiune
3
Racordări pentru joasă tensiune

FUSE (F1)

• Respectaţi zonele de racordare (3)
pentru cablurile de joasă tensiune şi (2)
pentru cablurile de înaltă tensiune.

230V

4

L

230V

N
L
N

Legendă
1
Racord sondă exterioară
2
Racord termostat de ambianţă modulant
Saunier Duval:
ExaCONTROL E / E7 / E7 radio
3
Racord termostat de ambianţă de 24 V
4
Racord interfaţă de comunicaţii
ExaLINK

• În caz de instalare cu planşeu încălzit,
racordaţi dispozitivul de limitate a
temperaturii în serie cu termostatul de
ambianţă pe racordul (3).
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5.9.3

5.10 Schema electrica model C

20
19

1

18

2

17
16
11

15

3
4

9
14

5

7
13
8
12
6

10

Legendă
1
Electrod de control flacără
2
Electrozi aprindere
3
Senzor retur circuit de încălzire
4
Pompă sanitară
5
Pompă încălzire
6
Interfaţă utilizator
7
Placă principală
8
Siguranţă fuzibilă
9
Detector de presiune în circuitul de
încălzire
10 Întrerupător principal

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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230 V

Senzor de temperatură balon
Mecanism gaz
Vană 3 căi
Senzor plecare circuit de încălzire
Conector senzor de debit circuit de
încălzire
Senzor de temperatură apă caldă circuit
sanitar
Senzor de temperatură ieşire
schimbător sanitar
Aprinzător
Senzor intern de temperatură pentru
securitate SRC
Senzor extern de temperatură pentru
securitate SRC

5.11 Schema electrica model F
23

1

22

2

21
3

20

4

19
18
17

5
6

11
16

7

9
15
10
14
8

12

14
15
16
17

Legendă
1
Senzor de temperatură H-MOD
2
Extractor
3
Electrod de control flacără
4
Electrozi aprindere
5
Senzor retur circuit de încălzire
6
Pompă sanitară
7
Pompă încălzire
8
Interfaţă utilizator
9
Placă principală
10 Siguranţă fuzibilă
11 Detector de presiune în circuitul de
încălzire
12 Întrerupător principal
13 Senzor de temperatură balon

18
19
20
21
22
23
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230 V

Mecanism gaz
Vană 3 căi
Senzor plecare circuit de încălzire
Conector senzor de debit circuit de
încălzire
Senzor de temperatură apă caldă circuit
sanitar
Senzor de temperatură ieşire
schimbător sanitar
Aprinzător
Electrovană aprinzător H-MOD
Presostat
Tahimetru extractor

Manual de instalare rezervat pentru utilizarea exclusiva a profesionistilor autorizati

13

6 Pornirea

indicatorul de presiune este indicată
valoarea de 2 bari.

• Deschideţi robinetele de oprire
situate pe racordări: acestea trebuie
poziţionate în sensul de scurgere.

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

1
2

• Lăsaţi deschis buşonul robinetului de
evacuare a pompei (1).

3

• Activaţi funcţia Apă caldă pe tabloul de
bord al aparatului.
• Deschideţi diferitele robinete de apă
caldă pentru a evacua instalaţia.

4
Legendă
1
Capac aerisitor automat
2
Pompă încălzire
3
Şurub arbore pentru pompa de încălzire
4
Robinet de umplere

• Asiguraţi-vă că indicatorul de presiune
afişează o valoare între 1 şi 2 bari. În
caz contrar, umpleţi din nou centrala.
• Daca intampinati dificultati la
aerisire,aerisiti circuitul de incalzire
fie cu pompa ,fie cu ajutorul meniului
instalator.

• Deschideti capacul aerisitorului automat
(1) situat pe pompa (2), precum şi
robinetele de evacuare automate ale
instalaţiei.
Următoarele două operaţiuni
permit deblocarea motorului
pompei după o depozitare
prelungită şi evacuarea aerului din
circuitul de răcire al pompei.
• Retrageţi şurubul (3) şi introduceţi o
şurubelniţă plată. O linie de de apă
fără presiune va ieşi în mod normal din
pompă.

Metoda 1:
Aerisire cu
pompa

Metoda 2:
Aerisire cu meniul
instalator

Reglaţi temporar
pompa la viteza III.

Activaţi funcţia
„degazare” cu ajutorul
meniului COD. 20,
aşa cum este descris
în capitolul „Acces
la datele tehnice ale
centralei”.

• Apăsaţi pe butonul de pornire/oprire
pentru a porni aparatul.

• Lăsaţi aparatul să funcţioneze cel
puţin 15 minute în funcţia Încălzire,
cu o temperatură de referinţă pentru
încălzire superioară sau egală cu
50°C (nu se aplică pentru instalaţia cu
planşeu încălzit).

• Verificaţi că funcţia Încălzire este
activată şi că funcţia Apă caldă este
dezactivată pe tabloul de bord al
aparatului

• Evacuaţi din nou fiecare radiator până
când apa curge normal, apoi închideţi
la loc robinetele de evacuare ale
instalaţiei.

• Deschideţi robinetul de umplere (4)
situat sub centrală până când pe

• Asiguraţi-vă că indicatorul de presiune
afişează o valoare între 1 şi 2 bari. În
caz contrar, umpleţi din nou centrala.

• Antrenaţi arborele pompei câteva rotiri,
apoi puneţi la loc şurubul (3).
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7 Reglaje
7.1

manometrică disponibilă la pierderea
de sarcină a instalaţiei, conform
curbei de debit/presiune de mai jos.

Reglarea debitului circuitului de
încălzire

1

Este necesar să adaptaţi acest debit în
funcţie de calculul de instalare. La livrare,
þurubul (1) de bypass integrat este
deschis cu ½ tur.

2
3

1

4

Legendă
1
Selector de viteză pompă
2
Viteza I
3
Viteza II (reglaj fabrică)
4
Viteza III

Legendă
1
Şurub bypass

• Întoarceţi selectorul (1) pentru a alege
viteza I, II sau III pentru pompă, în
funcţie de curba de debit/presiune de
mai jos.

În funcţie de necesităţi, întoarceţi
şurubul (de exemplu, înşurubaţi pentru
a-l închide) pentru a adapta înălţimea
Curbă debit/presiune ISOWTIN C 30 / F 30:

Presiune disponibilă (kPa) între
plecare şi retur încălzire

70
60
50
40
1

30
20

8

5

7

6

4

3

10
0

Legendă
Viteza III
1
Bypass închis
2
Închis ½ tur
3
Deschis 2 ture

2

500

1000

1400

Debit în circuitul de încălzire (l/h)
Viteza II
4
Bypass închis
5
Închis ½ tur
6
Deschis 2 ture
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Viteza I
7
Bypass închis
8
Deschis 2 ture
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În timpul scoaterii apei sanitare,
pompa trece automat în viteza III.

7.2

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

• Atunci când apare „00”, folosiţi tastele
sau
de lângă
sau
până
când se afişează „96”.
• Apăsaţi încă o dată pe tasta
pentru a afişa primul meniu
configurabil, puterea maximă în regim
Încălzire (meniu COD.1).

Accesul la datele tehnice ale centralei
permite efectuarea anumitor reglaje şi
analizarea eventualelor disfuncţionalităţi.
De exemplu, este posibilă reglarea puterii
maxime a centralei în modul Încălzire
pe toată valoarea inclusă între puterile
indicate în tabelul de la sfârşitul acestui
manual. Această posibilitate permite
adaptarea puterii furnizate la nevoile reale
ale instalaţiei şi evitarea unei supraputeri
exagerate, menţinând în acelaşi timp un
randament ridicat.

• Atunci când pe afişaj apare meniul
„COD.1”, apăsaţi pe tasta
dacă
doriţi să configuraţi acest meniu.
• Selecţionaţi valoarea dorită folosind
tastele
sau
de lângă
sau
• Validaţi apăsând pe tasta

.

.

• Apăsaţi pe tastele
sau
de lângă
sau
pentru a trece la meniul
următor.

Notă: diminuarea puterii în modul
Încălzire nu are nicio incidenţă
asupra puterii în modul Apă caldă
circuit sanitar.

Notă: afişajul revine la poziţia
sa normală după 15 minute fără
nicio intervenţie sau după o nouă
apăsare de peste 5 secunde pe
tasta
.

• Apăsaţi mai mult de 5 secunde pe tasta
pentru a accede la meniul de
configurare.
Nr.
meniu

Etichetă

Acţiune

COD. 1

Putere maximă
încălzire

Alegeţi o valoare:
- între 5 şi 30 pentru ISOTWIN F 30 (valoare implicită: 20)
- între 10 şi 30 pentru ISOTWIN C 30 (valoare implicită: 20)

COD. 2

Configurare
aeraulică

- Modelul C: niciun reglaj nu este necesar
- Modelul F: selecţionaţi codul aeraulic dorit din cele 11
numerotate de la 0 la 10 în tabelul de mai jos.

Code

(L) C12 / C42
Ø 60/100

(L) C12
Ø 80/125

(L) C32
Ø 60/100

(L) C32
Ø 80/125

(L) C52 /
C82 Ø 80/80

(L) B22P
Ø 80

0

< 0.39 m

< 0.5 m

1

< 0.7 m

<1m

< 0.5 m

<1m

<1m

-

< 1.3 m

< 1.7 m

<4m

2

<1m

-

< 1.7 m

< 1.6 m

< 2.4 m

<7m

3

-

< 1.3 m

< 2.4 m

< 1.9 m

< 3.1 m

< 10 m

-

4

< 1.6 m

< 3.1 m

< 2.2 m

< 3.8 m

< 13 m

-

5

< 1.9 m

< 3.8 m

< 2.5 m

< 4.5 m

< 16 m

-
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Code

(L) C12 / C42
Ø 60/100

(L) C12
Ø 80/125

(L) C32
Ø 60/100

(L) C32
Ø 80/125

(L) C52 /
C82 Ø 80/80

6

< 2.2 m

< 4.5 m

< 2.8 m

< 5.2 m

< 19 m

-

7

< 2.6 m

< 5.2 m

< 3.1 m

< 5.9 m

< 22 m

< 0.5 m

8

< 2.9 m

< 5.9 m

< 3.4 m

< 6.6 m

< 25 m

<4m

9

< 3.2 m

< 6.5 m

< 3.7 m

< 7.3 m

< 28 m

<9m

10

< 3.5 m

<7m

<4m

<8m

< 30 m

< 15 m

Nr.
meniu

Etichetă

Acţiune

COD. 3

Temperatură minimă
încălzire

Alegeţi o valoare între 38°C şi 70°C.
(valoare implicită: 38°C)

COD. 4

Temperatură maximă
încălzire

Alegeţi o valoare între 50°C şi 80°C.
(valoare implicită: 73°C)

COD. 5

Funcţionarea pompei

Alegeţi un mod de funcţionare:
1 = continuu cu T.A. (valoare implicită)
2 = discontinuu cu arzător
3 = permanent

(L) B22P
Ø 80

COD. 6

Curbă încălzire

Alegeţi o curbă de încălzire dintre următoarele 10:
0,2 / 0,6 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0
(vezi graficul de mai jos)

COD. 7

Picior curbă încălzire

Alegeţi o valoare:
15°C / 16°C / 17°C / 18°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C /
24°C / 25°C (vezi graficul de mai jos)

Temperatură de plecare circuit
de încălzire (°C)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1

90
1.5

80

1.2

70
1.0

60
25

0.6

50
40

0.2

30
20

2

Temperatură exterioară (°C)

15

Legendă
1
Reglare meniu „COD. 6”
2
Reglare meniu „COD. 7”
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Următoarele 2 meniuri necesită instalarea unei sonde exterioare:

Nr.
meniu

Etichetă

Acţiune

COD. 8

Forţare arzător

Alegeţi un mod de funcţionare:
0 = funcţionare normală (valoare implicită)
1 = forţare la P. min.
2 = forţare la P. max. (valoare reglată în meniul COD. 1)

Meniurile de la COD. 11 la COD. 19 sunt numai în citire.
COD. 11

Debit încălzire

Afişare debit încălzire în l/oră. Afişare posibilă numai dacă
un senzor de debit al circuitului de încălzire (nu este furnizat
împreună cu centrala) este instalat pe aparat.

COD. 12

Temperatură de
plecare circuit de
încălzire

Afişare temperatură de plecare circuit de încălzire între 0°C şi
99°C.

COD. 13

Temperatură retur
circuit de încălzire

Afişare temperatură retur circuit de încălzire între 0°C şi 99°C.

COD. 14

Temperatură apă
caldă la ieşire din
schimbător sanitar

Afişare temperatură apă caldă circuit sanitar între 0°C şi 99°C.

COD. 15

Temperatură balon

Afişare temperatură balon între 0°C şi 99 °C.

COD. 16

-

Nu este folosit pentru acest tip de centrală.

COD. 17

Viteză extractor

Afişare viteză ventilator (în tr/min) între 0 şi 99.
Multiplicaţi valoarea afişată cu 100.

COD. 18

Putere instantanee
arzător

Afişare putere instantanee arzător între 0 kW şi 99 kW.

Fază de funcţionare
a centralei

Afişare diagnostic centrală.

Stare
00
01
02
03
04
05
06
07
08

COD. 19
Stare

10
11
13
14
15
16
17

Mod Încălzire
Nicio solicitare de încălzire
Preventilare extractor
Pre-baleiaj pompă
Aprindere
Arzător aprins
Post-baleiaj pompă/extractor
Post-baleiaj extractor
Post-baleiaj pompă
Temporizare împotriva ciclurilor scurte după încălzire
Mod Apă caldă circuit sanitar
Solicitare sanitară
Preventilare extractor
Aprindere
Arzător aprins
Post-baleiaj pompă/extractor
Post-baleiaj extractor
Post-baleiaj pompă

40

Etichetă

Acţiune

Stare
20
21
23
24
25
26
27
28
Stare
30

COD. 19

31
33
34
35
37
51
52
53
54
98

Reîncălzire sanitară
Ciclu reîncălzire balon
Preventilare extractor
Aprindere
Arzător aprins
Post-baleiaj pompă/extractor
Post-baleiaj extractor
Post-baleiaj pompă
Centrala blochează reîncălzirea balonului după un ciclu de
reîncălzire.
Mesaje particulare
Stare implicită, nicio solicitare de încălzire, nici sanitară. Dacă
un T.A. EBUS este racordat pe centrală, verificaţi că şuntul
este prezent pe bornele 3 şi 4 ale plăcii principale ale centralei.
Mod de funcţionare „Numai apă caldă”
Ciclu de control: presostatul de aer nu comută
Mod de funcţionare „Protecţie împotriva îngheţului”
Ciclu de aşteptare
Ciclu de control: viteza extractorului în faza de funcţionare este
în afara toleranţelor.
Detectarea unei înfundări în curs a evacuării fumului (modelul C)
Înfundare a evacuării fumului detectată (modelul C)
Ciclu de aşteptare: diferenţă prea mare de temperatură între
plecare şi retur circuit de încălzire. Dacă ∆T > 30, forţare la Pmin.
Ciclu de aşteptare: lipsă apă în instalaţie/creştere prea ridicată
a temperaturii între plecare şi retur circuit de încălzire.
Test senzori plecare şi retur circuit de încălzire
0 = functie aerisire dezactivată (valoare implicita)
1=functie aerisire activată
Funcţia este activată pentru o durată max. de 14 minute.
Aparatul funcţionează 7 minute în regim încălzire şi 7 minute
pe circuitul scurt. Ciclul de funcţionare al pompei este : 15 s
Pornită, apoi 10 s Oprită.
Puteţi opri funcţia trecând butonul de reglare la poziţia 0.

COD. 20

Degazare

COD. 21

Temperatură
exterioară

Afişează temperatura exterioară măsurată de sonda exterioară
(dacă o sondă este conectată la centrală).

COD. 22

Configuraţie solară

Alegeţi o valoare inclusă între 0 şi 20 de secunde pentru
a întârzia aprinderea arzătorului dacă un balon solar este
conectat pe centrală.

Meniul COD. 21 este numai în lectură.
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Nr.
meniu

Nr.
meniu

Etichetă

Acţiune

Următoarele 2 meniuri necesită instalarea unei plăci opţionale.

COD. 60

COD. 61

Funcţie releu 1

Alocarea unei funcţii releului 1 al plăcii opţionale:
1 = Pompă de recirculare sanitară (*)
2 = Pompă suplimentară de încălzire (valoare implicită)
3 = Pompă de încărcare balon
4 = Clapetă fum / extractor şemineu
5 = Vană gaz externă
6 = Mesaj de eroare extern

Funcţie releu 2

Alocarea unei funcţii releului 2 al plăcii opţionale:
1 = Pompă de recirculare sanitară (*)
2 = Pompă suplimentară de încălzire (valoare implicită)
3 = Pompă de încărcare balon
4 = Clapetă fum / extractor hotă
5 = Vană gaz externă
6 = Mesaj de eroare extern

(*) Acest reglaj funcţionează numai cu anumite termostate de ambianţă modulant din gama
Saunier Duval.
Meniul COD. 62 este numai în lectură.
Temperatura
hotei

Afişare temperatură hotă între 0°C şi 99 °C.

COD. 63

Funcţie zi/noapte

Reducere valorii stabilite pentru încălzire între zi şi noapte.
Această funcţie este comandată de programul termostatului
de ambianţă. Ea nu poate fi activă decât dacă centrala este
echipată cu o sondă exterioară.
Ea are drept consecinţă faptul că T.A. nu mai întrerupe
arzătorul. Numai valoarea stabilită întrerupe arzătorul.
0 = Funcţie inactivă
1 = Funcţie activă

COD. 64

Compensare noapte

Alegere scădere valoare stabilită între zi (perioadă CONFORT
pentru T.A.) şi noapte (perioadă ECO pentru T.A.).
Alegeţi o valoare între 0°C şi 31°C.

COD. 62

Meniul COD. 65 este numai în lectură.
COD. 65

Cod detaliat de
eroare

Diagnosticul poate fi rafinat cu ajutorul unui cod detaliat. Lista
codurilor detaliate este furnizată în capitolul „Securitatea
funcţionării”.

COD. 66

Temperatură max.
apă caldă circuit
sanitar

Temperatura max. recomandată pentru apă caldă circuit
sanitar este de 60°C. Puteţi creşte această valoare stabilită
până la 65°C. Alegeţi o valoare între 60°C şi 65°C.
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8 Evacuarea aparatului
8.1

Legendă
1
Robinet de oprire intrare apă rece
2
Piuliţă plecare apă caldă

Circuitul de încălzire

• Izolaţi centrala de instalaţie închizând
robinetul de oprire (1) situat pe placa
de racordare.
• Luaţi o priză de aer deschizând un
robinet de apă caldă (A).
• Puneţi la loc un furtun de evacuare pe
evacuarea (B).

1

• Deschideţi robinetul de evacuare (C).

Legendă
1
Robinet de evacuare circuit de încălzire

Pentru a accelera drenajul
circuitului sanitar, scoateţi piuliţa
aflată deasupra robinetului de
intrare pentru apă rece (1).
Aceasta metodă este fezabilă doar
în cazul în care decalcificatorul nu
este racordat.

• Deschideţi robinetul de evacuare (1)
situat sub centrală.
• Luaţi o priză de aer deschizând, de
exemplu, un robinet de evacuare a
instalaţiei.
• 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 Schimbarea gazului
• Pentru reechiparea aparatului şi
adaptarea lui la un alt tip de gaz, folosiţi
numai trusele de schimbare de gaz
Saunier Duval special prevăzute în
acest scop şi disponibile la plecarea din
uzină.

Circuit sanitar

A
C
B

1

2
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• Slăbiţi piuliţa (2) de la plecare apă
caldă.

10 Securitatea funcţionării

Important: 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 Descriere
F1

F4

F2

F3

Eroare
etaliată

Eroare
aprindere

d28

Pierdere
flacără în
funcţionare

d29

Eroare
extracţie sau
aspirare aer

Eroare
repetitivă aer

Eroare
supraîncălzire

Lipsă intrare gaz / Debit
insuficient de gaz
Reglaj greşit al mecanismului
de gaz
Electrod de aprindere şi
electrod de control flacără
defecte
Aprinzător defect

Soluţie
• Verificaţi circuitul de intrare
gaz (cu robinetul de gaz
deschis).
• Verificaţi reglajul
mecanismului de gaz.
• Verificaţi conexiunile
aprinzătorului.
• Verificaţi starea arzătorului
(curăţenia interioară a braţelor
arzătorului).
• Verificaţi starea electrozilor
(poziţie şi coroziune).
• Verificaţi intrarea de aer şi
evacuarea fumului.
• Verificaţi funcţionarea
presostatului şi extractorului.
• Verificaţi conexiunile
electrice ale presostatului şi
extractorului.
• Verificaţi dacă aerările sus
şi jos ale locaţiei nu sunt
înfundate.

d32

Viteză incorectă extractor

d33

Eroare presostat

d36

Refulare şemineu

d37

Viteză incorectă extractor în
timpul funcţionării

d35

Consultaţi cauzele şi soluţiile pentru eroarea F2.

d20
F5

Cauză posibilă

d25
-

Protecţie la supraîncălzire
activată (97°C)
Temperatură maximă
autorizată depăşită (95°C)
Degazare incorectă

44

• Verificaţi funcţionarea
pompei.
• Verificaţi că sunt deschise
robinetele de oprire pentru
plecare şi retur circuit de
încălzire.

F6

Eroare senzor
de temperatură
plecare circuit de
încălzire

F7

Eroare senzor
de temperatură
circuit sanitar

Eroare
etaliată
d0

Senzor deconectat

d10

Scurtcircuit senzor

d2
d12
d3

F8

Eroare senzor
de temperatură
balon

d13
d79

F9

F10

F11

F12

Eroare detector
de presiune
circuit de
încălzire
Eroare senzor
de temperatură
retur circuit de
încălzire
Eroare de
comunicare
placă interfaţă
utilizator
Eroare de
tensiune EBUS

d73
d74
d1
d11

-

d49
d38
d61
d62

F13

Eroare placă
principală

d63
d64
d65
d67

F15

Eroare motor
mecanism gaz

Cauză posibilă

d26

Senzor de temperatură circuit
sanitar deconectat
Scurtcircuit senzor
Senzor de temperatură balon
deconectat
Scurtcircuit senzor de
temperatură balon
Eroare senzor de temperatură
balon
Detector de presiune
scurtcircuitat sau deconectat

Soluţie

• Verificaţi conexiunile
senzorului.
• Verificaţi cablurile
senzorului.
• Verificaţi senzorul.

• Verificaţi conexiunile
detectorului

Eroare detector de presiune

• Verificaţi detectorul.

Senzor de temperatură retur
circuit de încălzire deconectat
Scurtcircuit senzor de
temperatură retur circuit de
încălzire

• Verificaţi conexiunile
senzorului.
• Verificaţi cablurile senzorului.
• Verificaţi senzorul.

• Verificaţi racordările dintre placa principală şi placa interfaţă
utilizator
Eroare pe linia EBUS
Frecvenţă de alimentare
neadaptată
Eroare de comandă pentru
vana de gaz
Eroare de închidere vană de
gaz
Eroare de memorie placă
principală
Eroare placă principală
Temperatură placă principală
prea ridicată
Eroare de semnal flacără pe
placa principală
Scurtcircuit motor mecanism
gaz
Cabluri deconectate sau
defecte
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• Verificaţi sarcina pe linia
EBUS.

• Verificaţi ansamblul
conexiunilor plăcii principale.
• Verificaţi placa electronică.
• Verificaţi codul de produs.
• Reiniţializaţi aparatul.

• Verificaţi conexiunile
mecanismului de gaz.
• Verificaţi funcţionarea
mecanismului de gaz.
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Eroare Descriere

Eroare Descriere
F16
F18

F19

F20

Eroare de
detectare
flacără
Eroare interfaţă
utilizator
Eroare senzor
de temperatură
plecare circuit de
încălzire
Interfaţă
utilizator
incompatibilă
cu placa
principală

F23

Eroare de
circulare a apei

F25

Eroare senzor
de temperatură
hotă
(H-MOD)

F26

F28

F43

F44

Diferenţă
maximă de
temperatură
atinsă între
plecare şi
retur circuit de
încălzire
Diferenţă de
temperatură
permanentă
între senzorii
de plecare şi
retur circuit de
încălzire
Senzor extern
de temperatură
pentru
securitate SRC
Senzor intern
de temperatură
pentru
securitate SRC

Eroare
etaliată
d27

Cauză posibilă

Soluţie

Detectare anormală flacără

-

Mecanism de gaz defect

• Verificaţi electrodul de
detectare flacără.
• Verificaţi placa principală.

-

Placă interfaţă defectă

• Schimbaţi placa interfaţă.

d71

Senzori desprinşi sau defecţi • Verificaţi conexiunile
(nicio variaţie de temperatură) senzorului.

d70

Cod produs incorect

d42

Placă interfaţă utilizator sau
placă principală incorectă

d24

Funcţionare incorectă a
pompei (creştere prea rapidă
a temperaturii)

• Verificaţi că sunt deschise
robinetele de oprire pentru
plecare şi retur circuit de
încălzire.

Senzor de temperatură hotă
deconectat
Scurtcircuit senzor de
temperatură hotă

• Verificaţi conexiunile
senzorului.
• Verificaţi senzorul.

d23

Problemă de circulare a apei

• Verificaţi conectarea
senzorilor de plecare şi retur
circuit de încălzire.
• Verificaţi viteza pompei.

d72

Incoerenţă între temperaturile
de plecare şi retur circuit de
încălzire

d9
d19

d5
d15
d6
d16

Senzori de temperatură
defecţi

• Verificaţi codul de produs.
• Verificaţi referinţa plăcii.

• Verificaţi conexiunile
senzorilor de temperatură.

Senzor de fum extern
deconectat
Scurtcircuit pe senzorul de
fum extern
Senzor de fum intern
deconectat
Scurtcircuit pe senzorul de
fum intern
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• Verificaţi conexiunile
senzorilor.

11 Control / repunere în funcţiune

• Recomandaţi-i să încheie un contract
de întreţinere cu un profesionist
calificat.

• După instalarea aparatului, verificaţi
buna funcţionare a acestuia :

13 Piese de schimb

• Puneţi aparatul în funcţiune conform
indicaţiilor de utilizare şi controlaţi dacă
funcţionează corect.

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.

• Verificaţi etanşeitatea aparatului (gaz
şi apă) şi eliminaţi eventualele scurgeri.
• Verificaţi dacă gazele arse sunt
evacuate corect.

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

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

• Asiguraţi-vă că aceste piese au fost
montate corect, cu respectarea poziţiei
şi sensului iniţial al 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.
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14 Service Post-Vânzare
24

23

22

21

TO
P

1

20

2
3

19

4

18

5

17
16

6

8

7

9

15
10

11

Legendă
1
Şurub de întreţinere pentru pompa de
încălzire
2
Pompă încălzire
3
Conector pompă sanitară
4
Pompă sanitară
5
Clip de întreţinere pentru pompa
sanitară
6
Robinet de umplere
7
Clip de întreţinere al robinetului de
umplere
8
Clip de întreţinere pentru ştuţul sanitar
9
Clip de întreţinere pentru filtrul de
spumare
10 Filtru spumare
11 Şurub de întreţinere pentru
schimbătorul sanitar

12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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13

14

Clip de întreţinere pentru ştuţul de
umplere
Supapă de securitate circuit de încălzire
Clip de întreţinere al supapei de
securitate a circuitului de încălzire
Clip de întreţinere al detectorului de
presiune a circuitului de încălzire
Clip de întreţinere al supapei de
securitate a circuitului sanitar
Supapă de securitate circuit sanitar
Vană 3 căi
Schimbător sanitar
Conector al vanei 3 căi
Conector al detectorului de presiune a
circuitului de încălzire
Detector de presiune circuit de încălzire
Clip de întreţinere pentru pompa
sanitară
Robinet de evacuare pompă de încălzire

14.1 Pompă încălzire

14.5 Detector de presiune circuit de
încălzire

• Deconectaţi furtunul pompei.
• Deşurubaţi cele 4 şuruburi de
întreţinere a pompei (1).

• Degajaţi clipul de întreţinere (15) al
detectorului de presiune a circuitului de
încălzire.

• Îndepărtaţi motorul pompei (2).

• Debranşaţi conectorul (21).

14.2 Pompă sanitară

• Îndepărtaţi detectorul de presiune a
circuitului de încălzire (22).

• Debranşaţi conectorul (3).
• Deconectaţi furtunul pompei.
• Degajaţi clipurile (5), (8) şi (23).
• Îndepărtaţi pompa sanitară
14.3 Schimbător sanitar
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• Retrageţi cele două şuruburi de
întreţinere (11) accessibile prin partea
frontală a centralei.
Atenţie la sensul de remontare:
termenul „TOP”, imprimat pe
banda schimbătorului (19),
trebuie orientat în sus.
14.4 Filtru spumare
Filtrul de spumare ameliorează aerisirea
circuitului de încălzire.
• Închideţi robinetele de oprire pentru
plecare şi retur circuit de încălzire, apoi
evacuaţi centrala.
• Degajaţi clipul de întreţinere a filtrului
(9) plasat sub pompă.
• Îndepărtaţi filtrul de spumare (10).
• Curăţaţi-l, apoi puneţi-l la loc,
poziţionând corect proeminenţa.
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15 Date tehnice
Cazan model C, tip B11BS
Cazan model F, tip C12, C32, C42, C52, C82, B22P
Descriere

Unitate

Categorie gaz
Încălzire
Putere utilă 80°C/60°C (P)
Randament pe P.C.I. la P max. 80°C/60°C
Eficienţă la sarcină parţială (30%) pe P.C.I. la 45°C/35°C
Nivel de productivitate precizat de Directiva europeană 92/42
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 (P min.)
Putere utilă (P max.)

kW
%
%
kW
kW
l/h
°C
°C
l
bar
l
bar

C30

F 30
H-MOD

lI2H3B/P

lI2HS3B/P

10.4 - 29.6
5 - 29.6
91.4
92.3
90.7
91.3
Temperatura joasă
12.1
6
32.4
32.5
550
250
38
38
80
80
12
12
0.75
0.75
270
270
3
3

kW

10.4

5

kW
kW
kW
°C
°C
l/min
l/min
l/min

29.6
12.1
32.4
45
65
20.3
20.7
21.2

29.6
6
32.5
45
65
20.3
20.7
21.2

Debit caloric minim (Q min.)
Debit caloric maxim (Q max.)
Temperatură minimă apă caldă
Temperatură maximă apă caldă
Debit specific (D) (ΔT 30°C)
Debit specific precizat de EN 13203
Debit specific precizat de EN 625
Confort sanitar precizat de EN 13203
***
***
Debit prag de funcţionare pentru apă caldă menajeră
l/min
0
0
Capacitate balon
l
42
42
Limitator de debit apă rece
l/min
14
14
Supapă de securitate, presiune maximă de serviciu (PMS)
bar
10
10
Presiune de alimentare minimă
bar
0.5
0.5
Presiune de alimentare recomandată (*)
bar
2
2
Presiune de alimentare maximă (PMW) (**)
bar
10
10
(*) Reglare recomandată pentru umplerea instalaţiei ţinând cont de pierderile de sarcină.
(**) Pentru o presiune de alimentare de peste 3 bari, se recomandă instalarea unui reductor de
presiune.
Combustie
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Electric
Tensiune de alimentare
Putere maximă absorbită
Intensitate
Siguranţă
Protecţie electrică
Clasă electrică

Descriere

Unitate

C30

V/Hz
W
A
A

230/50
123
0.54
2
IPX4D
I

230/50
189
0.83
2
IPX4D
I

Unitate

C30

F 30
H-MOD

mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

890
600
499
140
59
102.4
1312 BS
4931

890
600
499
60/100
62
105.4
1312 BS
4933

Dimensiuni :
Înălţime
Lăţime
Adâncime
Ø ieþire þemineu
Ø ieþire ventuză
Masa netă
Greutate (umplută cu apă)
Număr CE
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F 30
H-MOD
Debit de aer proaspăt (1013 mbar – 0° C)
m3/h
72
50.7
Debit de evacuare gaze arse
g/s
21
18.5
Temperatură gaze arse.
°C
111
148
Valoarea gazelor de ardere (măsurată la debitul caloric nominal şi cu gaz de referinţă G20) :
ppm
12
25
CO
mg/kWh
47
27
CO2
%
5
7
ppm
73.1
77
NOx ponderat
mg/kWh
129
136
Descriere

Unitate

C30

F 30
H-MOD

Gaz natural G20 (*)
Diametru injectoare arzător
Diametru diafragmă gaz
Presiune de alimentare gaz
Presiune minimă arzător
Presiune maximă arzător
Debit gaz la putere minimă

mm
mm
mbar
mbar
mbar
m3/h

1.2
20
1.96
12.3
1.3

1.25
20
1.7
11.8
0.63

Debit gaz la putere maximă

m3/h

3.43

3.44

mm
mm
mbar
mbar
mbar
kg/h
kg/h

0.73
5.95
30
3.48
23.05
0.97
2.55

0.77
5.2
30
3.5
21.6
0.47
2.56

mm
mm
mbar
mbar
mbar
kg/h
kg/h
kW
kW
kW
kW

0.73
5.95
30
3.48
23.05
0.82
2.17
12.1
28
10.4
25.6

0.73
5.95
30
4.5
23.05
0.82
2.17
6
28.7
5
26.5

Date tehnice în funcţie de tipul de gaz

Gaz Butan G30 (*)
Diametru injectoare arzător
Diametru diafragmă gaz
Presiune de alimentare gaz
Presiune minimă arzător
Presiune maximă arzător
Debit gaz la putere minimă
Debit gaz la putere maximă
Gaz Propan G31 (*)
Diametru injectoare arzător
Diametru diafragmă gaz
Presiune de alimentare gaz
Presiune minimă arzător
Presiune maximă arzător
Debit gaz la putere minimă
Debit gaz la putere maximă
Debit caloric minim (Q min.)
Debit caloric maxim (Q max.)
Putere utilă (P min.)
Putere utilă (P max.)
(*) ref. 15°C - 1013 mbari gaz uscat
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