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Indica ii de siguran ã a func ionãrii

                                       
Indica ii de siguran ã a func ionãrii
La miros de gaze:
B Se închide robinetul de gaz (vezi pagina 5).

B Se deschid geamurile.

B Nu se ac ioneazã comutatoarele electrice.

B Se sting focurile deschise.

B Se telefoneazã imediat din exterior Regiei de Distribu ie a 
Gazelor ºi firmei autorizate de service.

La miros de gaze arse:
B Se opreºte aparatul (vezi pagina  8).

B Se deschid geamurile ºi uºile.

B Se anun ã firma de specialitate autorizatã.

Montare, modificare
B Aparatul va fi montat sau modificat numai de cãtre o firmã 

de specialitate autorizatã.

B Nu este permisã modificarea componentelor cãii de gaz.

B În cazul centralelor cu tiraj natural: nu se vor obtura sau 
micºora orificiile de ventila ie ºi de aerisire din uºi, ferestre 
ºi pere i. În cazul montãrii de ferestre cu rosturi etanºe se 
va asigura o alimentarea cu aer necesar arderii.

Între inerea
B Recomandãri pentru beneficiar: contractul de între inere 

trebuie încheiat cu o firmã specializatã, autorizatã ISCIR iar 
aparatul trebuie verificat anual.

B Beneficiarul rãspunde de siguran a centralei ºi de 
adaptarea instala iei la o poluare cât mai micã a mediului.

B Se vor folosi numai piese de schimb originale!

Materiale inflamabile ºi cu pericol de explozie
B Materialele inflamabile (hârtie, diluan i, vopsele etc.) nu 

trebuie depozitate în apropierea aparatului.
36 720 611 212 RO (02.09) 



  

Explicarea simbolurilor

                
Aerul necesar arderii/aerul din încãpere
B Aerul necesar arderii ºi aerul din încãpere trebuie sã fie liber 

de substan e agresive (de ex. hidrocarburi ale halogenurilor 
sau legãturi ale fluorului). Astfel se evitã coroziunea.

Explicarea simbolurilor

Cuvintele de mai jos aratã gravitatea pericolului, în caz cã nu 
sunt luate mãsurile de remediere ale defec iunilor.

• Aten ie înseamnã posibilitatea apari iei unor defec iuni 
uºoare.

• Aten ionare înseamnã posibilitatea unor uºoare vãtãmãri 
ale personalului de deservire sau defec iuni grave la 
centralã.

Indica iile con in informa ii importante pentru cazurile în care 
nu existã pericole de vãtãmãri ale oamenilor sau centralei.

Indica iile pentru siguran a func ionãrii vor 
fi marcate cu un triunghi de aten ionare, care 
este de culoare gri.

i Indica iile din text vor fi marcate cu simbolul 
alãturat. Ele vor fi delimitate de text prin linii 
orizontale sub ºi deasupra textului.
4 6 720 611 212 RO (02.09)



  

Privire de ansamblu asupra utilizãrii

                                        
1 Privire de ansamblu asupra 
utilizãrii

8.1 Manometru
14 Sifon pâlnie
15.1 Conductã de scurgere
38 Dispozitiv de completare
61 Tasta de avarie
135 Întreruptor principal
136 Termostat pentru turul încãlzirii
170 Robinete de separare pe tur ºi retur
171 Apã caldã menajerã
172 Robinet de gaz (închis)
173 Ventil de închidere apã rece
295 Eticheta aparatului
310 Termostat pentru apa caldã menajerã
317 Afiºaj multifunc ional
363 LED de control al arzãtorului
364 LED de control al prezen ei tensiunii
365 Tasta ˆcoºar†
366 Tasta ˆservice†
367 Tasta ˆECO†

365 61 317 366 367
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Punerea în func iune
2 Punerea în func iune

2.1 Înaintea punerii în func iune
Deschide i robinetul de alimentare cu gaz (172)

B Apãsa i mânerul ºi roti i-l spre stânga, pânã la opritor 
(mânerul în lungul  evii = deschis).

Robine ii de separare (170)

B Roti i cu cheia capul pãtrat al robinetului, pânã când 
tãietura este în lungul  evii (vezi detaliul figurii).Tãietura 
perpendicularã pe  eavã = închis.

Robinet de închidere apã rece (173)

B Se roteºte cu ºurubelni a axul de închidere pânã când 
crestãtura aratã în direc ia de curgere (vezi imaginea de 
dimensiuni reduse).
Crestãtura transversal fa ã de direc ia de curgere = închis.

6 720 610 907-02.1O
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Punerea în func iune
Verificarea presiunii apei din instala ia de încãlzire

B Acul manometrului (8.1) trebuie sã se afle între 1 bar ºi 2 
bari.

B Dacã acul se aflã sub 1 bar (în cazul instala iei reci), 
completa i apa din instala ie, pânã când acul se aflã din nou 
între 1 bar ºi 2 bari.

B În cazul în care este necesarã o presiune mai mare în 
instala ie, specialistul dvs. o sã vã comunice acest lucru.

B Nu este permisã depãºirea presiunii max. de 3 bar, chiar ºi 
în cazul temperaturii celei mai ridicate a apei din instala ie 
(supapa de siguran ã (15) se deschide).

i ZB: Înaintea completãrii se va umple furtunul cu 
apã (se împiedicã astfel pãtrunderea aerului în 
apa instala iei de încãlzire).
ZWB: Dispozitivul de completare se aflã în 
partea de jos a centralei, între turul instala iei de 
încãlzire ºi returul (evacuarea) apei calde 
(menajere) (pagina 5, poz. 38).

6 720 610 907-03.1O
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Punerea în func iune
2.2 Pornirea/oprirea centralei
Pornirea

B Roti i întreruptorul principal pe pozi ia (I).
LED-ul verde de control se aprinde, iar display-ul va afiºa 
temperatura pe tur a circuitului de încãlzire.

Programul de umplere al sifonului asigurã existen a în sifon a 
apei de condens, dupã instalarea centralei sau dupã o 
perioadã mai îndelungatã de oprire. Din acest motiv centrala 
va func iona timp de 15 minute la cea mai micã putere de 
încãlzire.

Oprirea

B Roti i întreruptorul principal pe pozi ia (0).
LED-ul verde se stinge, ceasul programator va trece pe 
alimentarea de la bateria lui internã.

i În cazul în care pe display se afiºeazã -II- 
alternativ cu temperatura de pe tur, înseamnã 
cã programul de umplere al sifonului este în curs 
de derulare

6 720 610 333-04.1O
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Punerea în func iune
2.3 Pornirea încãlzirii

B Roti i butonul  al termostatului circuitului de încãlzire, pe 
o valoare doritã a temperaturii pe tur:

– Încãlzire în pardosealã: de exemplu pozi ia 3 (cca. 50˚C)
– temperaturã redusã pe tur: pozi ia E (cca. 75˚C)
– Instala ia de încãlzire pentru temperaturile pe tur pânã la 

90˚C: pozi ia max
Atunci când arzãtorul este în func iune, se aprinde LED-ul 
roºu.

2.4 Reglarea temperaturii

B Regulatorul de temperaturã cu sondã de exterior (TA) se 
regleazã la curba de încãlzire corespunzãtoare ºi la modul 
corespunzãtor de func ionare.

B Pune i termostatul de ambian ã (TR ..) pe temperatura 
doritã.

6 720 610 333-05.1O
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Punerea în func iune
2.5 Centrale cu boiler de acumulare apã 
caldã (menajerã): reglarea temperaturii 
apei calde (menajere)

B Temperatura apei calde menajere se regleazã cu 
termoregulatorul .
În cazul unui boiler cu termometru temperatura apei calde 
este afiºatã pe termometrul acestuia.

Aten ionare: Pericol de opãrire!

B Temperatura de func ionare normalã nu 
trebuie reglatã la mai mult de 60 ˚C.

B Temperatura poate fi reglatã pînã la 70 ˚C 
pentru scurt timp, pentru desinfec ie sau 
reglaje.

Pozi ie regulator
Temperaturã apã caldã 
(menajerã)

Limitã stânga cca. 10˚C (protec ie împotriva 
înghe ului)

� cca. 60˚C

Limitã dreapta cca. 70˚C

Tab. 1

6 720 610 333-07.1O
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Punerea în func iune
Tasta ECO
Prin apasarea tastei  si mentinerea ei pentru o scurta 
perioada de timp în aceasta pozitie, se realizeaza comutarea 
între modurile de lucru confort si ECO.

Func ionare confort, tasta ECO nu este aprinsã (reglare 
din fabricã).
În cazul modului de lucru confort este asiguratã prioritatea 
apei calde menajere. Mai întîi se încãlzeºte boilerul pînã la 
temperatura stabilitã, dupã aceea aparatul poate func iona 
pentru încãlzire.

Modul de lucru ECO, tasta lumineaza
În cazul modului de lucru ECO aparatul alterneazã la fiecare 12 
minute func ionarea pentru încãlzire cu cea pentru producerea 
de apã caldã menajerã.
116 720 611 212 RO (02.09) 



Punerea în func iune
2.6 Centrale ZWB: reglare temperaturã apã 
caldã (menajerã)

Temperatura apei calde menajere 
La centralele ZWB, temperatura apei calde (menajere) se 
poate regla  cu ajutorul termoregulatorului între cca. 40 °C 
ºi 60 °C.

Temperatura reglatã nu va fi afiºatã de display.

Tasta ECO
Prin apasarea tastei  si mentinerea ei pentru o scurta 
perioada de timp în aceasta pozitie, se realizeaza comutarea 
între modurile de lucru confort si ECO.

Modul de lucru confort, tasta nu lumineaza (setare din 
fabrica)
În schimbãtorul de cãldurã, apa este men inutã permanent  la 
o anumitã temperaturã. Prin urmare, timpul de ob inere a apei 
calde este redus.
Din aceastã cauzã, arzãtorul porneºte din când în când, pentru 
scurt timp, chiar dacã nu existã cerere de apã caldã menajerã.

Pozi ie regulator
Temperaturã apã caldã 
(menajerã)

Limitã stânga cca. 40˚C

� cca. 55˚C

Limitã dreapta cca. 60˚C

Tab. 2

6 720 610 333-07.1O
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Punerea în func iune
Func ionare ECO (economic) cu anun are necesar, tasta 
este aprinsã
Anun area de necesar oferã posibilitatea de economie maximã 
de gaz ºi apã.
Prin scurta deschidere ºi închidere a robinetului de apã caldã, 
apa se încãlzeºte la temperatura reglatã.
Dupã scurt timp se pune la dispozi ie întotdeauna apã caldã.

Modul de lucru ECO, tasta lumineaza
Încãlzirea se ini iazã numai dupã ce se solicitã apã caldã. Prin 
aceasta se ajunge la un timp mai lung de aºteptare pânã când 
se pune la dispozi ie apã caldã.

2.7 Mod de func ionare pe timp de varã  
(cu preparare apã caldã menajerã)

În cazul regulatorului electronic cu sondã de exterior

B Nu se schimba pozi ia butonului termostatului  de la 
centrala.
De la o anumitã temperaturã exterioarã, regulatorul opreºte 
în mod automat pompa de circula ie ºi regimul de încãlzire.

În cazul termostatului de ambian ã

B Butonul termostatului  de la centralã se roteºte spre 
stânga, pânã la capãt. 
Regimul de încãlzire este oprit. Pentru acest mod de lucru, 
este activatã numai producerea apei calde menajere. 
Alimentarea cu tensiune a termostatului de ambian ã sau a 
cronotermostatului rãmâne activatã.
136 720 611 212 RO (02.09) 



Punerea în func iune
2.8 Protec ia împotriva înghe ului

B Instala ia de încãlzire pornitã

La boilere de acumulare a apei calde (menajere) fãrã 
termoregulator propriu (cu senzori NTC):

B Se roteºte termoregulatorul  spre limita stângã (10 ˚C).

La instala ia de încãlzire opritã:

B Se amestecã în apa din instala ia de încãlzire o substan ã 
antigel FSK (Schilling Chemie) sau Glythermin N (BASF) în 
propor ie de 20 % - 50 % (antigel numai pentru instala ia de 
încãlzire).

2.9 Defec iuni
În timpul func ionãrii pot apãrea defec iuni.

Display-ul va afiºa un cod de avarie iar tasta  poate clipi.

Dacã tasta  clipeºte:

B ◊ine i apãsatã tasta  pânã când display-ul va afiºa - -.
Centrala îºi reia modul de lucru iar display-ul va afiºa 
temperatura pe tur.

Dacã tasta  nu clipeºte:

B Opri i, apoi reporni i centrala. 
Centrala îºi reia modul de lucru ºi este afiºatã temperatura 
pe tur.

Dacã defectul nu poate fi remediat:

B Se va suna firma de specialitate autorizatã sau service-ul 
post-vânzare ºi se va comunica defectul.
14 6 720 611 212 RO (02.09)



Indica ii pentru economisirea energiei
3 Indica ii pentru economisirea 
energiei 

Încãlzirea economicã
Centrala este asfel construitã încît consumul de gaze ºi 
poluarea mediului sã fie cît mai reduse. În func ie de necesarul 
de cãldurã în locuin ã, este reglat consumul de gaz. Centrala 
func ioneazã cu flacãrã micã în continuu, cînd necesarul de 
cãldura este mic. Specialistul numeºte acest proces reglare 
continuã sau modulare. Prin aceasta varia iile de temperaturã 
sînt minime, iar reparti ia cãldurii în camere este echilibratã. 
Astfel putem avea cazul în care aparatul este în func iune un 
timp mai îndelungat, dar consumã mai pu in gaz decît o 
centralã care cupleazã ºi decupleazã permanent.

Reglare instala ie de încãlzire
Conform § 7 din dispozi iile referitoare la instala iile de 
încãlzire este prevãzutã o reglare a instala iei de încãlzire cu un 
regulator pentru temperatura din încãpere sau cu un regulator 
comandat în func ie de temperatura exterioarã ºi ventile la 
corpurile de încãlzit.

Instala ii de încãlzire cu regulator de temperaturã cu 
sondã de exterior TA...
La acest mod de reglare temperatura exterioarã este cititã de 
cãtre o sondã, iar temperatura turului instala iei se regleazã 
automat, în func ie de curba de încãlzire aleasã la regulator. 
Butonul termostatului de încãlzire al centralei trebuie pus pe 
temperatura maximã a instala iei de încãlzire.În pozi ia E se 
ob ine o temperaturã de 75 ˚C a temperaturii pe tur.
156 720 611 212 RO (02.09) 



Indica ii pentru economisirea energiei
Instala ii de încãlzire cu termostat de ambian ã  TR...
Încãperea în care este montat termostatul decide temperatura 
pentru celelalte încãperi. În aceastã încãpere nu este voie sã 
se monteze robine i termostata i la radiatoare.Butonul 
termostatului de încãlzire al centralei trebuie pus pe 
temperatura maximã a instala iei de încãlzire. În pozi ia E se 
ob ine o temperaturã de 75 ˚C a temperaturii pe tur. 
În fiecare încãpere (cu excep ia încãperii în care este montat 
termostatul de ambian ã) temperatura poate fi reglatã 
individual prin intermediul robine ilor termostata i de la 
radiatoare. Dacã dori i în camera în care este instalat 
termostatul de ambian ã o temperaturã mai micã decît în 
celelalte camere, mai închide i robinetul de la radiator.

Regimul de temperaturã redusã
Prin reducerea temperaturii în încãperi pe timpul zilei sau 
nop ii se pot economisi cantitã i apreciabile de combustibil. O 
scãdere a temperaturii cu 1 grad K poate aduce o economie 
de energie de pânã la 5 %. Nu este însã indicat a se lãsa sã 
coboare temperatura în încãperi sub +15 ˚C. Indica ii detaliate 
se gãsesc în instruc iunile regulatoarelor.

Apã caldã (menajerã)
O reglare mai micã la termoregulator înseamnã o economie 
mai mare de energie.

La centralele ZWB:
O comunicare a necesarului face posibilã o economie maximã 
de gaz ºi apã caldã.

Acum ºti i cum se poate încãlzi în mod economic cu centralele 
JUNKERS pe gaz. În cazul în care ave i întrebãri suplimentare, 
rugãm adresa i-vã instalatorului dumneavoastrã ‰ sau scrie i 
direct firmei noastre.
16 6 720 611 212 RO (02.09)



Diverse
4 Diverse
Curã area mantalei
ªterge i mantaua centralei cu o cârpã umedã. Nu folosi i 
substan e agresive (care zgârie sau dizolvã).

Date despre centralã
În cazul în care cere i interven ia firmei de service este 
avantajos sã face i referiri exacte despre centrala dvs. Aceste 
date le gãsi i pe plãcu a ce indicã tipul sau eticheta aparatului, 
pagina 5, pozi ia 295.

Denumire centralã termicã pe gaz 
(de exemplu ZWB 7-26 A 23)

..................................................................................................

Data fabrica iei 
(FD...).........................................................................................

Data punerii în 
func iune:..................................................................................

Producãtorul 
instala iei:..................................................................................
176 720 611 212 RO (02.09) 



Diverse
Noti e
18 6 720 611 212 RO (02.09)



5
Indica ii de utilizare pe scurt
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Vezi pag.  14.
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