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Indicaţii de siguranţă a funcţionării
Indicaţii de siguranţă a funcţionării
La miros de gaze:
B Se închide robinetul de gaz (vezi pagina 5).

B Se deschid geamurile.

B Nu se acţionează comutatoarele electrice.

B Se sting focurile deschise.

B Se telefonează imediat din exterior Regiei de Distribuţie a 
Gazelor și firmei autorizate de service.

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

B Se deschid geamurile și ușile.

B Se anunţă firma de specialitate autorizată.

Montarea, modificarea aparatului
B Aparatul trebuie să fie montat sau modificat numai de către 

o firmă de specialitate autorizată.

B Nu se modifică componentele pentru evacuarea gazelor 
arse.

B La evacuarea gazului conform B33: Nu se închid sau se 
micșorează deschizăturile de aerisire din uși, geamuri și 
pereţi. La folosirea geamurilor etanșe trebuie asigurată 
alimentarea cu aerul necesar arderii.

Întreţinerea
B Recomandări pentru beneficiar: contractul de întreţinere 

trebuie încheiat cu o firmă specializată, autorizată ISCIR iar 
aparatul trebuie verificat anual.

B Beneficiarul răspunde de siguranţa centralei și de 
adaptarea instalaţiei la o poluare cât mai mică a mediului.

B Se vor folosi numai piese de schimb originale!
36 720 610 826 RO (02.01)



Explicarea simbolurilor
Materiale inflamabile și cu pericol de explozie
B Materialele inflamabile (hârtie, diluanţi, vopsele etc.) nu 

trebuie depozitate în apropierea aparatului.

Aerul necesar arderii/aerul din încăpere
B Aerul necesar arderii și aerul din încăpere trebuie să fie liber 

de substanţe agresive (de ex. hidrocarburi ale halogenurilor 
sau legături ale fluorului). Astfel se evită coroziunea.

Explicarea simbolurilor

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

• Atenţie înseamnă posibilitatea apariţiei unor defecţiuni 
ușoare.

• Atenţionare înseamnă posibilitatea unor ușoare vătămări 
ale personalului de deservire sau defecţiuni grave la 
centrală.

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

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

i Indicaţiile din text vor fi marcate cu simbolul 
alăturat. Ele vor fi delimitate de text prin linii 
orizontale sub și deasupra textului.
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Privire de ansamblu asupra utilizării
1 Privire de ansamblu asupra 
utilizării

Fig. 1
8.1 Manometru
14 Sifon pâlnie
15.1 Ţeavã de evacuare
61 Tasta de avarie
135 Întreruptor principal
136 Termostat pentru turul încălzirii
170 Robinete de separare pe tur și retur
171 Cot pentru apa caldă menajeră
172 Robinet de gaz (închis)
173 Robinet pentru apa rece
295 Eticheta aparatului
310 Termostat pentru apa caldă menajeră
317 Display
363 LED de control al arzătorului
364 LED de control al prezenţei tensiunii
365 Tasta “coșar”
366 Tasta “service”
367 Tasta “ECO”
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Punerea în funcţiune
2 Punerea în funcţiune

2.1 Înaintea punerii în funcţiune
Deschideţi robinetul de alimentare cu gaz (172)

B Apăsaţi mânerul și rotiţi-l spre stânga, până la opritor 
(mânerul în lungul ţevii = deschis).

Robineţii de separare (170)

B Rotiţi cu cheia capul pătrat al robinetului, până când 
tăietura este în lungul ţevii (vezi detaliul figurii).
Tăietura perpendiculară pe ţeavă = închis.

Robinetul de apă rece (173)

B Rotiţi cu cheia capul pătrat al robinetului, până când 
tăietura este în lungul ţevii (vezi detaliul figurii).
Tăietura perpendiculară pe ţeavă = închis.

Fig. 2

����������	

���

������ ���
6 6 720 610 826 RO (02.01)



Punerea în funcţiune
Verificarea presiunii apei din instalaţia de încălzire

B Acul manometrului (8.1) trebuie să se afle între 1 bar și 
2 bari.

B Dacă acul se află sub 1 bar (în cazul instalaţiei reci), 
completaţi apa din instalaţie, până când acul se află din nou 
între 1 bar și 2 bari.

B În cazul în care este necesară o presiune mai mare în 
instalaţie, specialistul dvs. o să vă comunice acest lucru.

B Nu este permisă depășirea presiunii max. de 3 bar, chiar și 
în cazul temperaturii celei mai ridicate a apei din instalaţie 
(supapa de siguranţă (15) se deschide).

Fig. 3
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Punerea în funcţiune
2.2 Pornirea/oprirea centralei
Pornirea

B Rotiţi întreruptorul principal pe poziţia (I).
LED-ul verde de control se aprinde, iar display-ul va afișa 
temperatura pe tur a circuitului de încălzire.

Fig. 4

Oprirea

B Rotiţi întreruptorul principal pe poziţia (0).
LED-ul verde se stinge, ceasul programator va trece pe 
alimentarea de la bateria lui internă.

i După pornire, pe display va fi afișat pentru cca. 
10 s P1, P2 sau P3.

Pericol: electrocutare!

B Se deconectează tensiunea (siguranţe, 
comutatorul LS) întotdeauna înainte de a 
efectua lucrări la componentele electrice.

6 720 610 333-04.1O
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Punerea în funcţiune
2.3 Pornirea încălzirii

B Rotiţi butonul  al termostatului circuitului de încălzire, pe 
o valoare dorită a temperaturii pe tur:

– temperatură redusă pe tur: poziţia E (cca. 75˚C)
– temperatură pe tur de până la 90˚C: poziţia max (vezi 

“anularea temperaturilor reduse pe tur”)
Atunci când arzătorul este în funcţiune, se aprinde LED-ul 
roșu.

Fig. 5

2.4 Reglarea temperaturii

B Puneţi termostatul de ambianţă (TR ..) pe temperatura 
dorită.

Fig. 6

6 720 610 333-05.1O

20°C
25

30

15

5

10

6 720 610 296-23.2O
96 720 610 826 RO (02.01)



Punerea în funcţiune
2.5 Temperatura apei calde menajere 
Temperatura apei calde menajere poate fi reglată cu ajutorul 
butonului  între cca. 40˚C și 60˚C. 

Temperatura reglată nu va fi afișată de display.

Fig. 7

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 schimbătorul de căldură, apa este menţinută permanent  la 
o anumită temperatură. Prin urmare, timpul de obţinere a apei 
calde este redus.
Din această cauză, arzătorul pornește din când în când, pentru 
scurt timp, chiar dacă nu există cerere de apă caldă menajeră.

Poziţia butonului Temperatura apei

Stânga maxim cca. 40˚C

� cca. 55˚C

Dreapta maxim cca. 60˚C

Tabel 1

6 720 610 333-07.1O
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Punerea în funcţiune
Modul de lucru ECO, tasta lumineaza
În schimbătorul de căldură, apa nu este menţinută permanent  
la aceeași temperatură. La deschiderea robinetului, apa va 
începe să fie încălzită la temperatura dorită.

2.6 Funcţionarea pe timpul verii (numai apă 
caldă menajeră)

În cazul regulatorului electronic cu sondă de exterior

B Nu se schimba poziţia butonului termostatului  de la 
centrala.
De la o anumită temperatură exterioară, regulatorul oprește 
în mod automat pompa de circulaţie și regimul de încălzire.

În cazul termostatului de ambianţă

B Butonul termostatului  de la centrală se rotește spre 
stânga, până la capăt. 
Regimul de încălzire este oprit. Pentru acest mod de lucru, 
este activată numai producerea apei calde menajere. 
Alimentarea cu tensiune a termostatului de ambianţă sau a 
cronotermostatului rămâne activată.
116 720 610 826 RO (02.01)



Punerea în funcţiune
2.7 Protecţia împotriva îngheţului

B Se lasă încălzirea pornită

-sau-
B Se amestecă apa din instalaţia de încălzire cu antigel FSK, Schilling 

Chemie (în proporţie de 22%-55%) sau cu glicerină N, BASF 
(Glythermin) (în proporţie de 20%-62%) sau cu Antifrogen N, 
Hoechst/Ticona (în proporţie de 20%-40%).

2.8 Defecţiuni
În timpul funcţionării pot apărea defecţiuni.

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

Dacă tasta  clipește:

B Ţineţi apăsată tasta  până când display-ul va afișa – –.
Centrala își reia modul de lucru iar display-ul va afișa 
temperatura pe tur.

Dacă tasta  nu clipește:

B Opriţi, apoi reporniţi centrala. 
Centrala își reia modul de lucru și este afișată temperatura 
pe tur.

Dacă codul de avarie reapare:

B Sunaţi la firma specializată de service și anunţaţi 
defecţiunea.
12 6 720 610 826 RO (02.01)



Punerea în funcţiune
2.9 Supravegherea evacuării gazelor arse la 
aparatele cu tiraj natural

În cazul în care există scăpări de gaze arse pe la antifluctuator, 
supraveghetorul gazelor arse oprește funcţionarea aparatului. 
Pe display apare codul de avarie A4 . După aprox. 20 minute, 
aparatul reintră automat în funcţiune.

În cazul în care această oprire se repetă:

B trebuie solicitată o verificare de către o firmă specializată, 
autorizată în verificarea centralelor, respectiv a instalaţiei de 
evacuare a gazelor arse (a coșului).
136 720 610 826 RO (02.01)



Indicaţii pentru economisirea energiei
3 Indicaţii pentru economisirea 
energiei 

Încălzirea economică
Centrala este asfel construită încît consumul de gaze și 
poluarea mediului să fie cît mai reduse. În funcţie de necesarul 
de căldură în locuinţă, este reglat consumul de gaz. Centrala 
funcţionează cu flacără mică în continuu, cînd necesarul de 
căldura este mic. Specialistul numește acest proces reglare 
continuă sau modulare. Prin aceasta variaţiile de temperatură 
sînt minime, iar repartiţia căldurii în camere este echilibrată. 
Astfel putem avea cazul în care aparatul este în funcţiune un 
timp mai îndelungat, dar consumă mai puţin gaz decît o 
centrală care cuplează și decuplează permanent.

Reglarea încălzirii
În vederea obţinerii de economii de energie și confort sporit se 
prevede o reglare a încălzirii cu termostat de ambianţă sau 
regulator de temperatură cu sondă de exterior și utilizarea 
unor robinete termostatate la radiatoare.

Instalaţii de încălzire cu termostat de ambianţă  TR...
Încăperea în care este montat termostatul decide temperatura 
pentru celelalte încăperi. În această încăpere nu este voie să 
se monteze robineţi termostataţi la radiatoare.

Butonul termostatului de încălzire al centralei trebuie pus pe 
temperatura maximă a instalaţiei de încălzire. În poziţia E se 
obţine o temperatură de 75 ˚C a temperaturii pe tur. 
În fiecare încăpere (cu excepţia încăperii în care este montat 
termostatul de ambianţă) temperatura poate fi reglată 
individual prin intermediul robineţilor termostataţi de la 
radiatoare. Dacă doriţi în camera în care este instalat 
termostatul de ambianţă o temperatură mai mică decît în 
celelalte camere, mai închideţi robinetul de la radiator.
14 6 720 610 826 RO (02.01)



Indicaţii pentru economisirea energiei
Instalaţii de încălzire cu regulator de temperatură cu 
sondă de exterior TA...
La acest mod de reglare temperatura exterioară este citită de 
către o sondă, iar temperatura turului instalaţiei se reglează 
automat, în funcţie de curba de încălzire aleasă la regulator. 
Butonul termostatului de încălzire al centralei trebuie pus pe 
temperatura maximă a instalaţiei de încălzire.

În poziţia E se obţine o temperatură de 75 ˚C a temperaturii pe 
tur.

Regimul de temperatură redusă
Prin reducerea temperaturii în încăperi pe timpul zilei sau 
nopţii se pot economisi cantităţi apreciabile de combustibil. O 
scădere a temperaturii cu 1 grad K poate aduce o economie 
de energie de până la 5 %. Nu este însă indicat a se lăsa să 
coboare temperatura în încăperi sub +15 ˚C. Indicaţii detaliate 
se găsesc în instrucţiunile regulatoarelor.

Apa caldă menajeră
O temperatură redusă a apei calde menajere înseamnă o 
economie mare de energie.

Modul de lucru ECO  (si vezi pagina 11) face posibilă o 
economie maximă de gaz și apă.

Acum stiti cum poate fi încalzit economic cu ajutorul 
aparatului. Daca mai aveti întrebari, adresati-va instalatorului 
dvs. sau scrieti-ne noua.
156 720 610 826 RO (02.01)



Diverse
4 Diverse
Curăţarea mantalei
Ștergeţi mantaua centralei cu o cârpă umedă. Nu folosiţi 
substanţe agresive (care zgârie sau dizolvă).

Date despre centrală
În cazul în care cereţi intervenţia firmei de service este 
avantajos să faceţi referiri exacte despre centrala dvs.

Aceste date le găsiţi pe plăcuţa ce indică tipul sau eticheta 
aparatului, pagina 5, poziţia 295.

Tipul centralei termice pe gaz (de ex. ZWE 24-4 MFA 23)

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

Data fabricaţiei (FD):..................................................................

Data punerii în funcţiune:...........................................................

Executant punere în funcţiune:..................................................
16 6 720 610 826 RO (02.01)
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5
 Indicaţii de utilizare pe scurt
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Indicaţii de utilizare pe scurt
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