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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

Prefaţă

Aparatul corespunde cerinţelor de bază ale 
Directivelor europene în vigoare.

Conformitatea acestora a fost dovedită. 
Documentaţia corespunzătoare şi originalul 
declaraţiei de conformitate sunt disponibile 
la producător. 

Despre aceste Instrucţiuni

Aceste Instrucţiuni de montare şi întreţinere conţin 
informaţii importante pentru utilizarea, punerea în 
funcţiune şi întreţinerea sigure şi corecte ale cazanului cu 
condensaţie cu funcţionare pe combustibil gazos Logamax 
plus GB142-15/24/30/45/60.

Instrucţiunile de montare şi întreţinere sunt destinate 
specialiştilor, care – pe baza instruirii de specialitate şi 
a experienţei – deţin cunoştinţele necesare manevrării 
instalaţiilor de încălzire, precum şi a instalaţiilor pe 
combustibil gazos.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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1  Generalităţi

1 Generalităţi

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Pentru montarea şi utilizarea instalaţiei 
de încălzire, respectaţi normele şi 
directivele naţionale!

Datele de pe plăcuţa de identificare a 
cazanului de încălzire sunt importante şi 
trebuie respectate cu stricteţe.

Condiţii de montare şi constante de timp Germania/Austria/Elveţia
Temperatura maximă pe tur °C 90
Supra-presiunea maximă de funcţionare (cazan de încălzire) bar 3 (41)
Tip de curent 230 V c.a., 50 Hz,          10 A, IP X4D

Tab. 1  Condiţii de montare şi constante de timp
1 4 bar pentru GB142-45/60. Ventil de siguranţă (accesoriu) integrabil.

Combustibili şi 
dotări

Germania Austria Elveţia

Logamax plus 
GB142-15/24/30/45/60

Gaz metan 
E (G20) 

(gaz metan 
îmbuteliat H)

Gaz metan 
LL (G25)

Gaz lichefiat 
P Propan 

(G31)

Gaz metan 
E (G20) 

(gaz metan 
îmbuteliat H)

Gaz lichefiat 
P Propan 

(G31)

Gaz metan 
E (G20) 

(gaz metan 
îmbuteliat H)

Gaz lichefiat 
P Propan 
(G31)

Tip de construcţie B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x) dependent şi independent de aerul din încăpere (atingerea 
nivelului înalt de etanşeitate la utilizarea dependentă de aerul din încăpere).

Categorie de gaz 
conform EN 437

GB142-15/24/30/45/60:
DE	II2ELL3P 20; 50 mbar

GB142-15/24/30/45/60:
ATII2H3P 20; 50 mbar

GB142-15/24/30/45/60:
CHII2H3P 20; 50 mbar

Tab. 2  Combustibili şi dotări

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Respectaţi instrucţiunile de proiectare 
din documentaţia de proiectare Logamax 
plus GB142.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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1 Generalităţi

Norme, prevederi şi directive germane

Norme/prevederi/
directive

Descriere

1. BlmSchV Prima prevedere pentru aplicarea legii federale pentru protecţia împotriva emisiilor (prevedere pentru instalaţii mici cu focar)

ATV Foaie de lucru A 251 – apa de condens din cazanele cu condensaţie

DIBT Directive pentru aprobarea instalaţiilor cu gaze evacuate, la temperaturi joase

DIN 1986 Sistem de eliminare a apei din materiale

DIN 1988 Reguli tehnice pentru instalaţiile de alimentare cu apă potabilă 

DIN 4701 Reguli pentru calcularea necesarului de căldură al clădirilor

DIN V4701-10 Estimare energetică a instalaţiilor cu tehnologie de încălzire şi dependentă de aerul din încăpere

EN 13384 Instalaţii cu gaze evacuate, metode tehnice de calcul al căldurii şi defecţiunilor

DIN 4708 Instalaţii centrale de preparare a apei calde menajere

EN 12828 Sisteme de încălzire în clădiri

DIN 4753 Dispozitive de încălzire a apei şi instalaţii de încălzire a apei potabile şi a apei menajere;

DIN 4807 Vase de expansiune

DIN 18160 Instalaţii de gaze evacuate

DIN 18380 VOB: Instalaţii de încălzire şi instalaţii centrale de preparare a apei calde menajere

DIN 18381 VOB: Lucrări de montare a instalaţiilor de alimentare cu gaz şi apă şi a instalaţiei de evacuare a apei reziduale din clădiri

DIN 18382 VOB: Instalaţii pentru cabluri şi instalaţii electrice din cadrul clădirilor

DIN VDE 0100 Montarea instalaţiilor pentru curent de înaltă tensiune de până la 1000 V

DVGW W 551 Instalaţii de preparare a apei calde menajere şi instalaţii de conducte; măsuri tehnice pentru diminuarea formării bacteriilor în instalaţiile noi 

EN 437 Gaze de verificare, presiuni de verificare, categorii de aparate

EN 483 Cazan de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi – cazan de încălzire de tipul C cu o sarcină termică nominală ≤70 kW

EN 625 Cazan de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi – cerinţe speciale pentru funcţionarea cazanelor combinate pe circuitul 
apei menajere, cu o sarcină termică nominală ≤ 70kW

EN 677 Cazan de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi – cerinţe speciale pentru cazanul cu condensaţie cu o sarcină termică 
nominală ≤70 kW

EnEV Prevedere pentru economisirea energiei

FeuVo Ordonanţă federală privind protecţia împotriva incendiilor

VDE 0190 Echilibrarea potenţialului principal al instalaţiilor electrice

VDI 2035 Directive pentru evitarea daunelor provocate de coroziune şi calcifiere în instalaţiile de preparare a apei calde menajere

TRF Reguli tehnice pentru GPL

TRGI Reguli tehnice pentru instalaţiile pe combustibil gazos

Tab. 3  Norme, prevederi şi directive germane

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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2  Siguranţă

2 Siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră, respectaţi aceste 
instrucţiuni.

2.1 Utilizare corespunzătoare

Cazanul Logamax plus GB142 a fost conceput pentru 
încălzirea apei din circuitul de încălzire şi prepararea apei 
calde menajere, de exemplu, în case pentru una sau mai 
multe familii. 

Cazanul de încălzire este dotat din fabrică cu un sistem 
principal de control Logamatic BC10 şi „arzătorul automat 
universal 3” (UBA3).

Cazanul de încălzire poate fi dotat cu unitatea de control 
RC30 sau cu un regulator de temperatură pornit/oprit 	
(24 V) (accesorii).

Cazanul de încălzire corespunde următoarelor cerinţe 
în ceea ce priveşte construcţia şi comportamentul de 
funcţionare.

–  EN677
–  EN437, EN483
–  Directiva referitoare la aparatele pe combustibil gazos 

90/396/CEE
–  Directiva referitoare la randament 92/42/CEE
–  Directiva EMV 89/336/CEE 
–  Directiva referitoare la joasa tensiune 73/23/CEE

Instrucţiuni generale importante de utilizare

Cazanul de încălzire trebuie utilizat numai în mod 
corespunzător, respectând Instrucţiunile de montare 
şi întreţinere. Întreţinerea şi reparaţiile vor fi efectuate 
numai de către specialişti autorizaţi.

Utilizaţi cazanul de încălzire numai în combinaţiile şi 
cu accesoriile şi piesele de schimb recomandate în 
Instrucţiunile de montare şi întreţinere. 

Alte combinaţii, accesorii şi piese de uzură se pot utiliza 
numai dacă acestea sunt destinate în mod expres 
aplicaţiei prevăzute şi nu afectează performanţele şi 
cerinţele de siguranţă.

2.2 Structura indicaţiilor

Se diferenţiază între două niveluri de pericol, evidenţiate 
prin avertismentele:

PERICOL DE MOARTE

Caracterizează un posibil pericol cauzat de 
un produs, care în absenţa atenţiei suficiente 
poate conduce la accidentări grave sau chiar 
la deces. 

PERICOL DE ACCIDENTARE/ 
DEFECTARE A INSTALAŢIEI

Atenţionează asupra unei situaţii potenţial 
periculoase, care poate conduce la 
accidentări medii sau uşoare sau la daune 
materiale.

Alte simboluri pentru evidenţierea pericolelor şi indicaţiilor 
pentru utilizator:

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Recomandări pentru o utilizare şi o instalare 
optime a aparatelor, precum şi alte informaţii 
utile.

AVERTIZARE!

ATENŢIE!

AVERTIZARE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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2 Siguranţă

2.3 Respectaţi aceste indicaţii

La instalarea şi utilizarea instalaţiei de încălzire trebuie 
să respectaţi:

– Specificaţiile locale de construcţii referitoare la 
condiţiile de amplasare.

– Specificaţiile locale de construcţii referitoare la 
dispozitivele de admisie şi evacuare a aerului, 
precum şi la racordarea coşului.

– Specificaţiile pentru conectarea la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică.

– Regulile tehnice ale firmei furnizoare de gaz 
referitoare la racordarea arzătorului pe gaz la 
reţeaua locală de alimentare cu gaz.

– Prevederile şi normele referitoare la dotarea 
tehnică de siguranţă a instalaţiei de încălzire cu 
apă.

– Instrucţiunile de instalare pentru proiectanţii 
instalaţiilor de încălzire.

– În Austria, la instalare trebuie respectate 
specificaţiile locale de construcţii, precum şi 
directiva ÖVGW G1, respectiv G2 (ÖVGW-TR 
gaz, GPL). Racordarea este permisă numai în 
funcţie de tipul de execuţie conform ÖNORM B 
8200. Cerinţele conform acordului dintre landuri 
Art. 15a B-VG cu privire la emisii şi randament sunt 
îndeplinite.

– Pentru Elveţia, este valabil în mod variabil: 
cazanele de încălzire au fost verificate conform 
cerinţelor prevederii referitoare la conţinutul de 
aer (LRV, Anexa 4), precum şi conform indicaţiilor 
pentru prevederile VKF adresate brigăzii de 
pompieri. La instalare trebuie respectate directivele 
pentru construcţia şi utilizarea focarelor pe gaz G3 
d/f, indicaţiile pentru gaz din cadrul G1 din SVGW, 
precum şi prevederile cantonale ale brigăzii de 
pompieri.

PERICOL DE MOARTE

prin explozia gazelor inflamabile. În cazul 
apariţiei mirosului de gaz, există pericol de 
explozie!
•  Nu trebuie să existe nicio flacără  

deschisă! Fumatul este interzis! Nu 
utilizaţi brichete!

•  Evitaţi formarea scânteilor! Nu acţionaţi 
comutatoarele electrice, telefonul, 
ştecherele sau soneria!

•  Închideţi instalaţia de blocare a 
combustibilului gazos!

•  Deschideţi ferestrele şi uşile!
•  Avertizaţi locatarii imobilului, dar nu 

sunaţi la uşă!
•  Contactaţi telefonic din exteriorul 

imobilului societatea de furnizare a 
gazului!

•  În cazul emanaţiilor audibile, părăsiţi 
imediat clădirea, împiedicaţi intrarea prin 
efracţie de către terţi şi informaţi poliţia şi 
pompierii din afara clădirii. 

PERICOL DE MOARTE

prin explozia gazelor inflamabile. 
•  Efectuaţi lucrări asupra componentelor 

prin care trece gazul numai dacă deţineţi 
o autorizaţie pentru aceste lucrări. 

PERICOL DE MOARTE

prin intoxicare.
Admisia insuficientă de aer proaspăt poate 
conduce la emanări periculoase de gaze 
arse.
•  Aveţi grijă ca deschiderile pentru admisia 

aerului proaspăt şi evacuarea aerului 
rezidual să nu fie micşorate sau închise.

•  Dacă nu remediaţi imediat defecţiunea, 
cazanul de încălzire nu trebuie utilizat.

•  Informaţi în scris utilizatorul instalaţiei cu 
privire la defecţiune şi pericol.

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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  Siguranţă

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare în cazul cazanului de 
încălzire deschis.

•  Înainte de a deschide cazanul de 
încălzire:	
Deconectaţi instalaţia de încălzire de 
la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică prin intermediul comutatorului 
de urgenţă pentru oprirea încălzirii sau cu 
ajutorul siguranţei corespunzătoare din 
locuinţă.

•  Asiguraţi instalaţia de încălzire împotriva 
repornirii accidentale.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

•  Instalarea unui cazan cu condensaţie cu 
funcţionare pe combustibil gazos trebuie 
indicată şi aprobată de firma specializată 
furnizoare a gazului.

•  Trebuie să utilizaţi cazanul cu 
condensaţie cu funcţionare pe combustibil 
gazos numai cu sistemul de gaze arse şi 
aer necesar arderii conceput şi aprobat 
special pentru acest tip de cazan. 

•  Pentru aceasta, reţineţi că aprobările 
regionale aferente sunt necesare pentru 
instalaţia de gaze arse şi racordul pentru 
apa de condens la reţeaua publică de 
evacuare a apei reziduale.

•  Înaintea începerii montării, informaţi 
specialistul în domeniu din zona 
dumneavoastră şi autorităţile în materie 
de ape reziduale.

2.4 Respectaţi aceste recomandări   
 referitoare la apa de încălzire

– Spălaţi riguros instalaţia înaintea umplerii. Umpleţi 
şi completaţi instalaţia exclusiv cu apă curentă 
netratată.

– Nu efectuaţi o decalcifiere prin intermediul unui 
schimbător de cationi. 

– Nu utilizaţi inhibitori, antigel sau alţi aditivi! (În 
anumite condiţii, în apa din circuitul de încălzire 
se poate introduce un aditiv anticoroziv. Solicitaţi 
specificaţia aditivului actual aprobat de la unitatea 
dumneavoastră service.)

– Vasul de expansiune trebuie dimensionat suficient, 
în conformitate cu DIN4708.

– Debitul maxim admis pentru GB142-15/24/30 este 
de 1700 l/h, de aceea în aceste aparate nu trebuie 
montată nicio pompă suplimentară. Debitul maxim 
pentru GB142-45 este de 2500 l/h, iar pentru 
GB142-60 3400 l/h.

– La utilizarea conductelor prin care se transmite 
oxigenul, de exemplu pentru încălzirea podelelor, 
trebuie realizată o separare a sistemului cu 
ajutorul unui schimbător de căldură. Apa 
necorespunzătoare din circuitul de încălzire 
facilitează formarea noroiului şi a coroziunii. 
Acestea pot conduce la defecţiuni de funcţionare şi 
deteriorări ale schimbătorului de căldură.

2.5 Unelte, materiale şi mijloace ajutătoare

Pentru montarea şi întreţinerea cazanului de încălzire 
necesitaţi unelte standard din domeniul construcţiei 
sistemelor de încălzire, precum şi din cel al instalaţiilor 
cu gaz şi apă.

Suplimentar, sunt necesare:
– suportul pentru cazan Buderus sau
– căruciorul cu curea elastică

2.6 Îndepărtarea

•  Îndepărtaţi în mod ecologic ambalajul cazanului de 
încălzire.

•  Îndepărtaţi ecologic componentele instalaţiei de 
încălzire (de exemplu, cazanul de încălzire sau 
regulatorul) care trebuie înlocuite într-un centru 
autorizat.

AVERTIZARE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Fig. 1 Logamax plus GB142-15/24/30 şi 45/60

Poz. 1:  Sertar cu panoul de comandă
Poz. 2:  Arzător automat universal (UBA3)
Poz. 3:  Sistem principal de control Logamatic BC10 

(dotare de bază), extensibil, de exemplu, 
prin unitatea de comandă RC30.

Poz. 4:  Posibilitate de montare pentru maxim 2 
module funcţionale (de exemplu, MM10, 
WM10 sau SM10)

Poz. 5:  Robinet de gaz
Poz. 6:  Capac de acoperire
Poz. 7:  Vas de expansiune (accesoriu) (numai 

pentru GB142-15/24/30)
Poz. 8:  Capac superior
Poz. 9:  Puncte de măsurare pentru gazele arse şi 

aer proaspăt
Poz. 10:  Racord pentru gazele arse şi aer proaspăt
Poz. 11:  Arzător (capacul arzătorului)

Poz. 12:  Încuietori tip baionetă şi cu resort (2 X, 
diagonal)

Poz. 13:  Fereastră de vizitare
Poz. 14:  Schimbător de căldură
Poz. 15:  Căptuşeală a cazanului în partea 

posterioară
Poz. 16:  Conductă de admisie a aerului proaspăt a 

ventilatorului
Poz. 17:  Ventilator
Poz. 18:  Pompă de recirculaţie (numai pentru 

GB142-15/24/30)
Poz. 19:  Ventil cu trei căi (numai pentru GB142-

15/24/30)
Poz. 20:  Cutie de conexiuni (conexiuni la joasă 

tensiune şi la 230 Volţi)
Poz. 21:  Capac: se îndepărtează la instalarea 

pompei interne a cazanului (accesoriu)

Cazanul Logamax plus GB142 (Fig.1) este montat 
complet din fabrică şi dotat cu sistemul principal de 
control Logamatic BC10.

Principalele componente ale cazanului Logamax plus 
GB142 (Fig.1) sunt:
– căptuşeala cazanului, constând din: 	

capac de acoperire (Fig. 1, Poz. 6), încuietori 
tip baionetă şi cu resort (Fig. 1, Poz. 12) şi 
căptuşeala cazanului din partea posterioară 	
(Fig. 1, Poz. 15).

– arzător, constând din: 	
capacul arzătorului (Fig. 1, Poz. 11), placă de 
distribuţie a amestecului gaz-aer, placă perforată, 
fereastră de vizitare (Fig. 1, Poz. 13), schimbător 
de căldură (Fig. 1, Poz. 14), conductă de aspirare 
a aerului proaspăt a ventilatorului 	
(Fig. 1, Poz. 16) şi ventilator (Fig. 1, Poz. 17).

– regulator, constând din: 	
panou de comandă (Fig. 1, Poz. 1) pentru 
susţinerea sistemului principal de control 
Logamatic BC10 (Fig. 1, Poz. 3), arzător automat 
universal (Fig. 1, Poz. 2), precum şi eventuale 
module funcţionale (Fig. 1, Poz. 4).

Descrierea produsului

3 Descrierea produsului

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

Instrucţiuni de utilizare cazan cu condensaţie pe combustibil gazos Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ediţia 02/2006 11



Vorwort

2

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Montage- und Wartungsanleitung Heizkessel Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 02/2006

Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

3

4

7

2

1

5

812 1011

3 6

9

  Descrierea produsului

Fig. 2 Sistem principal de control Logamatic BC10 
– elemente de comandă

Poz. 1: Comutator de utilizare
Poz. 2: Buton rotativ pentru valoarea de referinţă a 

apei calde
Poz. 3: LED „Prepararea apei calde menajere”
Poz. 4: Display pentru afişarea stării
Poz. 5: Buton rotativ pentru temperatura maximă a 

apei din cazan
Poz. 6: LED „Necesar de căldură”

Poz. 7: Placă de bază cu loc de conectare pentru 
unitatea de comandă, de exemplu, unitate 
de comandă RC30 (în spatele panoului)

Poz. 8: LED „Arzător” (pornit/oprit)
Poz. 9: Bucşă de conectare pentru ştecherul de 

diagnosticare 
Poz. 10: Tastă „Afişare stare“
Poz. 11: Tastă „Specialist în domeniu“ pentru 

testarea gazelor evacuate şi funcţionarea 
manuală

Poz. 12: Tastă „Resetare“ (tastă de deparazitare)

Sistemul principal de control Logamatic BC10 (Fig. 2) 
facilitează comanda de bază a instalaţiei de încălzire. 
Suplimentar, acesta pune la dispoziţie, printre altele, 
următoarele funcţii:
– pornirea/oprirea instalaţiei de încălzire
– indicarea temperaturii apei calde şi a temperaturii 

maxime a cazanului în regimul de încălzire
– afişarea stării

Puteţi consulta o prezentare generală a elementelor 
de comandă ale sistemului principal de control 
Logamatic BC10 în Figura 2. Informaţii mai precise 
referitoare la utilizarea sistemului principal de control 
Logamatic BC10 regăsiţi în capitolul 11 „Sistemul 
principal de control BC10”, de la pagina 44.

Multe alte funcţii pentru reglarea comodă a instalaţiei 
de încălzire sunt disponibile prin intermediul unităţii 
de comandă (ca de exemplu, unitatea de comandă 
RC301).

1 accesoriu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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 Dimensiuni şi date tehnice

4 Dimensiuni şi date tehnice

4.1 Dimensiuni

4.1.1 Logamax plus GB142-15/24/30

Fig. 3 Dimensiuni şi racorduri Logamax plus  
GB142-15/24/30 (dimensiuni în mm)

AA  = racord gaze arse
AKO  = ieşire apă de condens, Ø 32 mm
GAS  = racord de gaz, R½
RK  = retur cazan de încălzire, Ø 28 mm1

RS  = retur boiler de apă caldă, R¾
VK  = tur cazan de încălzire, Ø 28 mm1

VS  = tur boiler de apă caldă, R¾

1 Este ataşat un sistem de fixare cu inel de strângere 28×R1.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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4.1.2 Logamax plus GB142-45/60

Fig. 4  Dimensiuni şi racorduri Logamax plus GB142-45/60  
(dimensiuni în mm)

AA  = racord gaze arse
AKO  = ieşire apă de condens, Ø 32 mm
GAS  = racord de gaz, R½ la GB142-45, R¾ la GB142-60
RK  = retur cazan de încălzire, Ø 28 mm1

VK  = tur cazan de încălzire, Ø 28 mm1

1  Este ataşat un sistem de fixare cu inel de strângere 28×R1.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

14	 Instrucţiuni de utilizare cazan cu condensaţie pe combustibil gazos Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ediţia 02/2006



Vorwort

2

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Montage- und Wartungsanleitung Heizkessel Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 02/2006

Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

4 Dimensiuni şi date tehnice

4.2 Date tehnice

Datele tehnice vă oferă informaţii despre profilul de 
putere al cazanului Logamax plus GB142.

Logamax plus

Unitate GB142-15 GB142-24 GB142-30 GB142-45 GB142-60

Sarcină termică nominală pentru G20/G31 kW 2,8 – 14,0 4,5 – 22,4 5,6 – 28 8,3 – 42,5 11,0 – 56,6

Sarcină termică nominală – curbă de încălzire 80/60 °C kW 2,7 – 13,4 4,3 – 21,4 5,4 – 26,8 8,0 – 40,6 10,6 – 54,1

Sarcină termică nominală – curbă de încălzire 50/30 °C kW 3,0 – 15,0 4,8 – 24,0 6,0 – 30,0 9,0 – 45,0 12,0 – 60,0

Randament al cazanului, putere maximă, curbă de 
încălzire 80/60 °C

% 9�

Randament al cazanului, putere maximă, curbă de 
încălzire 50/30 °C

% 107

Randament normal – curbă de încălzire 75/60 °C % 106

Randament normal – curbă de încălzire 50/30 °C % 110

Consum de căldură utilă % 0,70 0,45 0,36 0,44 0,33

Circuit al apei de încălzire

Cantitate minimă de apă curentă l/h –

Temperatura apei din cazan °C 30-90 setabil la sistemul principal de control Logamatic BC10

ΔT la înălţimea de alimentare de 200 mbar K 12 20 18 –

Rezistenţa la ΔT20 mb – 240 250

Suprapresiunea maximă de utilizare a cazanului bar 3 4

Conţinut schimbător de căldură pe circuitul de 
încălzire

l 2,5 3,6 4,7

Racorduri la sistemul de conducte
Racord de gaz ţoli R½ R¾

Racord de apă de încălzire mm Ø 28, este ataşat un sistem de fixare cu inel de strângere 28–R1 

Racord de apă de condens mm Ø 32

Racord la boilerul de apă caldă ţoli R¾ –

Valori ale gazelor arse

Cantitatea de apă de condens pentru gaz metan G20, 
40/30 °C

l/h 1,6 2,6 3,3 4,7 7,1

Valoare pH pentru apa de condens pH cca. 4,1

Debit de gaze arse la sarcina totală g/s 6,3 10,0 12,6 19,4 25,9

Temperatura gazelor arse 80/60 °C, sarcină totală °C 62 68 75 66

Temperatura gazelor arse 80/60 °C, sarcină parţială °C 56 57 58 63

Temperatura gazelor arse 50/30°C, sarcină totală °C 39 45 48 36

Temperatura gazelor arse 50/30°C, sarcină parţială °C 33

Conţinut de CO2, sarcină totală, gaz metan G20 % 9,2 9,3

Conţinut de CO2, sarcină totală, gaz lichefiat G31, 
propan

% 10,0

Factor de emisii normale CO mg/kWh ≤15 ≤151 ≤15

Factor de emisii normale NOx mg/kWh ≤20 ≤201 ≤20

Presiune liberă produsă a ventilatorului Pa până la 60 până la 140

Racord la sistemul de evacuare a gazelor arse

Grupă de valori ale gazelor arse pentru LAS II6 (G61)

Ø sistem de evacuare a gazelor arse dependent de 
aerul din încăpere

mm 80

Ø sistem de evacuare a gazelor arse independent de 
aerul din încăpere

mm 80/125 concentric

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.
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   Dimensiuni şi date tehnice

Logamax plus

 Unitate GB142-15 GB142-24 GB142-30 GB142-45 GB142-60

Date ale sistemului electric

Tensiune de conectare la reţea V 230

Grad de protecţie electrică (B23, B33: IP40) IPX4D

Consum de energie electrică, sarcină totală W 103 96 117 64 82

Consum de energie electrică, sarcină parţială W 83 86 20 22

Dimensiunile şi masa aparatului 

Înălţime × lăţime × adâncime mm 712×560×475 712×900×475

Greutate kg 50 65 72

* Pentru AT (măsurat conform PG300)

Sarcină termică nominală (Hu) 3,0 – 13,0 5,6 – 27,0

Sarcină termică nominală 75/60 °C 2,9 – 12,4 5,4 – 23,6

Sarcină termică nominală 50/30 °C 3,2 – 14,0 6,0 – 28,0

Tab. 4  Date tehnice Logamax plus GB142-15/24/30/45/60
1  Dacă puterea de încălzire este limitată la maxim 80% (L80).

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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 Componentele livrate

5 Componentele livrate

Cazanul Logamax plus GB142 este livrat gata montat 
din fabrică.

• La livrare, verificaţi integritatea ambalajului.

• Verificaţi completitudinea componentelor livrate.

Componente Bucăţi Ambalaj

Cazan de încălzire cu căptuşeală 1 1 cutie din carton

Sistem de susţinere pe perete 1

Documentaţie tehnică 4

Sistem de fixare cu şurub de strângere 2

Tab. 5 Componente livrate Logamax plus GB142

Fig. 5 Componentele livrate

Poz. 1: Cazan de încălzire
Poz. 2: Sistem de susţinere pe perete
Poz. 3: Documentaţie tehnică
Poz. 4: Şablon de montare
Poz. 5: Sisteme de fixare cu inel de strângere 

(încălzire) şi materiale de fixare

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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6

În acest capitol se descrie modul în care puteţi transporta 
cazanul de încălzire în siguranţă şi fără a îl deteriora.

PERICOL DE ACCIDENTARE

Din cauza asigurării necorespunzătoare a 
cazanului de încălzire.
•  Pentru transportarea cazanului de încălzire, 

utilizaţi mijloace adecvate de transport, 
de exemplu, un suport pentru cazan, un 
cărucior cu curea elastică, un căruţ cu 
trepte sau niveluri.

•  La transport, asiguraţi cazanul de încălzire 
împotriva răsturnării de pe mijlocul de 
transport.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

prin impact.

Componentele livrate ale cazanului de 
încălzire cuprind piese sensibile la impact.

•  În cazul continuării transportului, protejaţi 
aceste piese împotriva impactului.

•  Respectaţi marcajele pentru transport de pe 
ambalaje. 

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

prin murdărire.

În cazul în care cazanul de încălzire şi boilerul 
de apă caldă sunt montate, dar nu sunt puse 
în funcţiune, respectaţi următoarele:

•  Protejaţi racordurile cazanului de încălzire 
împotriva murdăririi, montând capacul de 
protecţie peste acestea.

6.1 Ridicarea şi deplasarea cazanului de   
 încălzire
În vederea ridicării şi a deplasării, cazanul de încălzire 
poate fi ţinut de căptuşeala din partea posterioară.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

prin ridicarea şi deplasarea incorecte.
•  Ridicaţi şi deplasaţi cazanul de încălzire 

numai de căptuşeala din partea posterioară.
•  Cazanul de încălzire trebuie ridicat sau 

deplasat întotdeauna de către două 
persoane.

6.2 Transportarea cazanului de încălzire cu   
 suporturi sau cărucior

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Puteţi comanda suportul la dealerii Buderus.

•  Aşezaţi cazanul de încălzire ambalat pe suport sau pe 
un cărucior şi, dacă este cazul, asiguraţi-l cu o curea 
elastică.

• Transportaţi cazanul de încălzire la locul de amplasare.

Transportarea cazanului de încălzire

6 Transportarea cazanului de încălzire

ATENŢIE!

ATENŢIE!

ATENŢIE!

ATENŢIE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7 Montarea cazanului de încălzire

7 Montarea cazanului de încălzire

Acest capitol vă explică modul în care să amplasaţi 
cazanul de încălzire în mod corect.

7.1 Cerinţe cu privire la spaţiul de amplasare 

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

cauzate de îngheţ.

•  Amplasaţi instalaţia de încălzire într-o 
încăpere protejată împotriva îngheţului.

PERICOL DE INCENDIU

din cauza materialelor sau lichidelor 
inflamabile.

•  Nu depozitaţi materiale sau lichide 
inflamabile în imediata apropiere a 
generatorului de căldură.

DAUNE ALE CAZANULUI

din cauza impurităţilor din aerul necesar 
arderii.
•  Nu utilizaţi niciodată substanţe de 

curăţare cu conţinut de clor şi hidrocarburi 
halogenate (de exemplu, solvenţi şi 
substanţe de curăţare, vopsele, adezivi 
conţinuţi în flacoane de pulverizare).

•  Evitaţi depunerea excesivă de praf.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Respectaţi prevederile de construcţii pentru 
spaţiile de amplasare. La o putere termică totală 
mai mare de 50 kW, este necesar un spaţiu de 
amplasare special, conform FeuVo §5.

ATENŢIE!

ATENŢIE!

ATENŢIE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7	 	Montarea cazanului de încălzire

7.2 Distanţe recomandate până la perete

Respectaţi distanţele de montare a sistemului concentric 
de gaze arse şi aer necesar arderii din cadrul Instrucţiunilor 
speciale de montare a sistemului de gaze arse.

Pentru lucrările de întreţinere, respectaţi distanţele minime 
locale ale cazanului de încălzire de 100 mm.

La GB142-15/24/30:

Următoarele distanţe minime ale suportului pentru fixarea 
pe perete sunt necesare la racordarea unui boiler de apă 
caldă amplasat inferior pe marginea superioară a podelelor 
prefabricate:
– Logalux S120–1723 mm
– Logalux S135–1554 mm
– Logalux S160–1664 mm

7.3 Montarea cazanului de încălzire

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
•  Pentru protecţia ştuţurilor de racord, nu 

îndepărtaţi baza din polistiren. 
•  Nu ridicaţi cazanul de încălzire de sertar.
•  Nu îndepărtaţi încă siguranţele de transport 

de pe sertar.
•  În timpul montării, protejaţi cazanul de 

încălzire şi ştuţurile de gaze arse şi aer 
necesar arderii împotriva murdăriei.

•  Îndepărtaţi şi casaţi ambalajul. 
•  Cu ajutorul şablonului de montare, marcaţi poziţiile 

orificiilor.
•  Montaţi suportul de fixare pe perete.

ATENŢIE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7

GB142-15/24/30

GB142-45/60

Montarea cazanului de încălzire

•  Îndepărtaţi siguranţele de transport (Fig. 6).

•  Desfaceţi ambele încuietori tip baionetă un sfert de 
tură cu ajutorul cheii pentru aerisire (Fig. 7, lentile).

•  Deschideţi încuietorile cu resort (Fig. 7).
•  Scoateţi capacul de protecţie în sus şi în faţă.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

Din cauza deteriorării încuietorilor tip 
baionetă.
•  Nu trageţi capacul de protecţie de 

încuietorile tip baionetă.

•  Amplasaţi cazanul de încălzire pe suportul de fixare 
pe perete şi orientaţi-l orizontal.

Fig. 6 Îndepărtarea siguranţelor de transport

ATENŢIE!

Fig. 7 Scoaterea capacului de protecţie

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

În acest capitol vi se explică modul în care să racordaţi 
cazanul de încălzire la circuitul de gaze arse, gaz şi 
apă.

8.1 Realizarea racordului de gaze arse şi aer 
 necesar arderii

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

•  Înaintea începerii montării, informaţi 
specialistul în domeniu din zona 
dumneavoastră.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Pentru racordul la peretele exterior al 
Logamax plus GB142-15/24/30:

Conform DVGW/TRGI 86/96, în cazul 
racordului la peretele exterior nu trebuie 
depăşite puterea de încălzire de 11 kW 
şi puterea de preparare a apei calde 
menajere de 28 kW. Pentru a limita puterea 
de încălzire a cazanului Logamax plus la 
11 kW, trebuie îndepărtat jumper-ul de la 
sistemul principal de control Logamatic 
BC10 (vezi capitolul 1.3.1 „Setarea puterii 
de încălzire”, pagina 51).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

•  Prin amplasarea corespunzătoare a 
jumper-ului la sistemul principal de control 
Logamatic BC10, cazanul de încălzire 
GB142-60 poate fi limitat la o putere 
de încălzire de 50 kW (vezi capitolul 
1.3.2 „Setarea puterii de încălzire pentru 
racordul la peretele extern”, pagina 51).

La tipurile B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), seturile de 
montare de bază pentru sistemul de gaze arse sunt 
aprobate împreună cu cazanul de încălzire conform 
Directivei referitoare la aparatele pe combustibil 
gazos 90/396/CEE, respectând EN483 (certificarea 
sistemului). Acest lucru este documentat prin numărul 
de identificare a produsului, situat pe plăcuţa de 
identificare a cazanului de încălzire. La tipurile C63(x) şi 
C63 sunt racordate sisteme de gaze arse care dispun 
de o autorizaţie DIBT şi sunt aprobate de Buderus.

Tip B23 (dependent de aerul din încăpere)

Cazanul de încălzire nu trebuie utilizat în încăperi 
în care staţionează permanent persoane. Pentru 
ventilarea şi aerisirea spaţiului de amplasare, trebuie 
prevăzute una sau două deschideri pentru admisia 
aerului proaspăt şi evacuarea aerului rezidual, cu o 
secţiune liberă de 2 × 75 cm² sau 1 × 150 cm².

La o valoare de peste 50 kW, deschiderea pentru 
ventilare trebuie mărită cu 2 cm² pentru fiecare kW 
suplimentar.

Tip B33 (dependent de aerul din încăpere, 
concentric)

Pentru cazanul de încălzire cu o putere termică totală 
< 35 kW: dacă alimentarea cu aer necesar arderii este 
asigurată printr-un racord pentru aer necesar arderii 
conform TRGI, nu sunt necesare deschideri. În acest 
caz, cazanul de încălzire poate fi utilizat şi în spaţii de 
locuit.

Tip C (independent de aerul din încăpere)

Cazanele de încălzire cu o putere termică totală < 50 kW 
pot fi utilizate în spaţii de locuit fără alte cerinţe.

Racordarea cazanului de încălzire la circuitul de gaze 
arse, gaz şi apă.

  Racordarea cazanului de încălzire la circuitul de gaze arse, gaz şi apă

8 Racordarea cazanului de încălzire la circuitul de gaze arse, gaz şi apă
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8.2 Realizarea racordului de gaz

PERICOL DE MOARTE

prin explozia gazelor inflamabile. 

•  Efectuaţi lucrări asupra componentelor 
prin care trece gazul numai dacă deţineţi o 
autorizaţie pentru aceste lucrări. 

•  Realizaţi racordul de gaz în Germania conform 
TRGI, respectiv TRF; instalaţi un robinet de blocare a 
alimentării cu gaz (accesoriu) cu şurub în conducta de 
gaz.

•  Conectaţi conducta de gaz fără tensiune la racordul de 
gaz (Fig. 8, Poz. 1).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Vă recomandăm montarea unui filtru de 
gaz conform DIN3386 în conducta de gaz. 
Respectaţi normele şi prevederile naţionale 
pentru racordul de gaz.

8.3 Montarea circuitelor de tur şi de retur ale  
 instalaţiei de încălzire

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Pentru protejarea întregii instalaţii de 
încălzire, vă recomandăm să montaţi un 
filtru pentru murdărie în conducta de retur. 
La racordarea cazanului de încălzire la 
o instalaţie de încălzire deja existentă, 
integrarea este neapărat necesară.
• Imediat înaintea şi după filtrul pentru 

murdărie montaţi un dispozitiv de blocare 
pentru curăţarea filtrului. 

•  Montaţi câte un robinet de întreţinere pe circuitul de tur 
şi cel de retur (Fig. 9, Poz. 2 şi 3) pentru lucrările de 
revizie şi întreţinere.

Racordarea cazanului de încălzire la circuitul de gaze arse, gaz şi apă

AVERTIZARE!

Fig. 8 Realizarea racordului de gaz

Fig. 9 Set de racordare a circuitului de încălzire 
(HKA; accesoriu) la Logamax plus GB142

Poz. 1:  Racord pentru setul de racordare a circuitului 
de încălzire

Poz. 2:  Robinet de întreţinere (VK)
Poz. 3:  Robinet de întreţinere (RK)

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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  Racordarea cazanului de încălzire la circuitul de gaze arse, gaz şi apă

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
Pentru utilizarea cazanului Logamax plus 
GB142-15/24/30/45/60 nu este necesar 
un debit minim, putându-se renunţa la 
montarea unui ventil de preaplin.
În cazanul de încălzire este montat din 
fabrică un ventil de siguranţă.
Ventilul de siguranţă de 3 bar instalat în 
GB142-45/60 poate fi înlocuit de un ventil de 
siguranţă de 4 bar (accesoriu).
La utilizarea conductelor prin care se 
transmite oxigenul, de exemplu, pentru 
încălzirea podelelor, trebuie realizată o 
separare a sistemului cu ajutorul unui 
schimbător de căldură.

•  Spălaţi riguros conductele şi corpurile de încălzire.
•  Extrageţi dimensiunile de racord din şablonul de 

montare şi montaţi şuruburile de racordare în mod 
corespunzător (Fig. 10, Poz. 3 şi 4).

•  La cazanul Logamax plus GB142-15/24/30, montaţi 
vasul de expansiune intern (accesoriu, disponibil la 
dealerii Buderus) conform Instrucţiunilor speciale 
de montare sau montaţi vasul de expansiune prin 
intermediul setului de racordare la circuitul de 
încălzire (Fig. 10, Poz. 1) pe circuitul de retur al 
cazanului.

•  La cazanul Logamax plus GB142-45/60, montaţi 
vasul de expansiune extern (disponibil la dealerii 
Buderus) conform Instrucţiunilor speciale de montare 
sau montaţi vasul de expansiune prin intermediul 
setului de racordare la circuitul de încălzire (Fig. 10, 
Poz. 1) pe circuitul de retur al cazanului.

• Racordaţi conductele fără tensiune.

Logamax plus GB142-15/24/30 fără boiler 
extern de apă caldă

•  Instalaţi conducta de scurtcircuitare (Fig. 10, Poz. 2; 
accesoriu) conform „Instrucţiunilor de montare a 
conductei de scurtcircuitare pentru GB142“, între 
turul (VS) şi returul boierului de apă caldă (RS).

Logamax plus GB142 cu boiler extern de apă 
caldă

•  Racordaţi boilerul extern de apă caldă conform 
Instrucţiunilor de montare a acestuia şi cu ajutorul 
setului de racordare.

•  La cazanul Logamax plus GB142-45/60, instalaţi 
suplimentar o pompă de alimentare a boilerului cu un 
ventil extern cu trei căi (accesoriu).

Fig. 10 Set de racordare a circuitului de încălzire 
(HKA accesoriu) Logamax plus GB142-
15/24/30/45/60

Poz. 1: Racord pentru setul de racordare a circuitului 
de încălzire

Poz. 2: Conductă de scurtcircuitare
Poz. 3: Sistem de fixare cu inel de strângere (VK)
Poz. 4: Sistem de fixare cu inel de strângere (RK)

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Racordarea cazanului de încălzire la circuitul de gaze arse, gaz şi apă

8.4 Montarea pompei interne a cazanului (GB142-45/60)

Există posibilitatea montării unei pompe interne a 
cazanului (accesoriu) în locul capacului 	
(Fig. 11, Poz. 1).

Conexiunile electrice ale pompei sunt pregătite la 
ramificaţia de cabluri şi sunt situate într-o priză de 
protecţie în apropierea capacului.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
• Pentru montarea pompei, vezi 

Instrucţiunile de montare separate.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
din cauza consumului excesiv de curent.
Dacă pompa internă a cazanului este 
montată, nu este posibilă racordarea unei 
pompe externe la borna PK 	
(Fig. 13, pagina 27).

Pentru un circuit de încălzire racordat ulterior în 
mod direct, se pot utiliza pompe externe reglate prin 
diferenţa de presiune. Informaţii despre pompele 
adecvate, respectiv indicaţii pentru amplasarea 
pompelor, puteţi găsi în documentaţia de proiectare 
GB142.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
• din cauza consumului excesiv de curent.
Pompele externe sunt conectare la borna 
PK (Fig. 13, pagina 27). Consumul maxim 
de putere al pompei = 250 W.
Conectarea la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică

ATENŢIE!

Fig. 11 Montarea pompei interne a cazanului 
(accesoriu) la Logamax plus GB142-45/60 

Poz. 1: Capac

8.5 Pompă externă pentru circuitul de încălzire racordat ulterior în mod direct (GB142-45/60)

ATENŢIE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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9  Conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică

9  Conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică

Cazanul Logamax plus GB142 este dotat din fabrică cu 
sistemul principal de control Logamatic BC10 complet 
montat şi cablat.

Cazanul de încălzire poate fi dotat cu unitatea de 
comandă RC30 (accesoriu).

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare în cazul cazanului de 
încălzire deschis.
•  Înaintea deschiderii cazanului de încălzire: 

deconectaţi instalaţia de încălzire de la 
reţeaua de alimentare cu energie electrică 
prin intermediul comutatorului de urgenţă 
pentru încălzire sau cu ajutorul siguranţei 
corespunzătoare din locuinţă. 

• Asiguraţi instalaţia de încălzire împotriva 
repornirii accidentale.

ATENŢIE:

Pentru evitarea producerii unui scurtcircuit la 
conexiunile de 230 V, utilizaţi exclusiv:

– O cablare originală, comandată de la 
producător sau;

– O cablare cu miez masiv sau;
– Dacă utilizaţi o cablare cu miez format din 

mai mulţi conectori liberi, atunci dotaţi-i cu 
manşoane aderente.

9.1 Descrierea conexiunilor benzii de    
 terminale

•  Scoateţi capacul cutiei de conexiuni (Fig. 12)

AVERTIZARE!

ATENŢIE!

Fig. 12 Scoaterea capacului cutiei de conexiuni
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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 Conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică

Realizaţi toate conexiunile electrice din cadrul cutiei de 
conexiuni.

PERICOL DE MOARTE
prin electrocutare.

Poziţiile 1-5 (Fig. 13) sunt conexiuni de 
tensiune joasă, iar poziţiile 6-9 (Fig. 13) sunt 
conexiuni de 230 de volţi. 

În cazul în care ştecherul de reţea al 
sistemului principal de control Logamatic 
BC10 este conectat, aveţi grijă ca bornele 
6-9 să se afle sub tensiune (230 V).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
• Conectarea modulelor la magistrala EMS 

în cadrul montării externe a modulelor la 
borna RC (Fig. 13, Poz. 1).

Pozarea cablului la conexiunile benzii de terminale se 
realizează prin orificiul de conectare (Fig. 14, Poz. 1).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
•  Setaţi funcţionarea manuală pentru o 

punere în funcţiune provizorie (vezi capitolul 
11.2.3 „Comutarea instalaţiei de încălzire la 
funcţionarea manuală”, pagina 50).

AVERTIZARE!

Fig. 13 Conexiunile benzii de terminale
Poz. 1: Regulator de temperatură a încăperii RC şi magistrala 

EMS (culoare de conectare portocaliu)
Poz. 2: Senzor de temperatură exterioară (culoare de 

conectare – albastru)
Poz. 3: Regulator de temperatură pornit/oprit, fără potenţial 

(culoare de conectare – verde)
Poz. 4: Senzor de temperatură a apei calde (culoare de 

conectare – gri)
Poz. 5: Contact de comutare extern, fără potenţial, de 

exemplu, pentru încălzirea podelelor (culoare de 
conectare – roşu)

Poz. 6: Logamax plus GB142-45/60: pompă externă de 
încălzire 230 V (culoare de conectare – verde). La 
GB142-45/60, pompa internă a aparatului (accesoriu) 
este conectată la ştecherul pregătit pe ramificaţia de 
cabluri, iar pompa externă de încălzire la banda de 
terminale.

Poz. 7: Pompă de alimentare a boilerului 230 V (culoare de 
conectare – gri)

Poz. 8: Pompă de circulaţie 230 V (culoare de conectare – lila)
Poz. 9: Conectare la reţea 230 V c.a. (culoare de conectare 

– alb)
Poz. 10: Racord pentru ventilul extern cu trei căi la GB142-45/60

Fig. 14 Bandă de terminale

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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9.1.1 Conectarea senzorului de temperatură externă şi  
 a senzorului de temperatură a apei calde
	
•  Conectaţi senzorii la bornele FA şi FW (Fig. 13, Poz. 2 şi 4)

9.1.2 Conexiuni de 230 volţi

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Conexiunile de 230 volţi sunt utilizabile numai la 
configuraţia corespunzătoare a regulatorului şi 
pentru anumite sisteme hidraulice ale instalaţiei.
•  Respectaţi documentaţia de proiectare şi 

Instrucţiunile de montare a regulatorului.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

din cauza consumului excesiv de curent.

•  Aveţi grijă ca întregul consum de curent la 
bornele 6-8 (vezi schema de conexiuni) să nu 
depăşească 10 A.

•  Consumul maxim de putere al pompelor 
externe este de 250 VA la conexiunea la PK 
(Fig. 13, pagina 27).

9.2 Montarea unităţii de comandă RC30 în   
 cazanul de încălzire

•  Deschideţi panoul de comandă (Fig. 15) prin apăsarea 
scurtă pe sertar.

Conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică

ATENŢIE!

Fig. 15 Deschiderea panoului de comandă

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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9Conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică

•  Îndepărtaţi panoul (Fig. 16).
•  Montaţi unitatea de comandă RC30 în locul de 

conectare.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Dacă montaţi unitatea de comandă RC30 
în cazanul de încălzire fără comandă 
suplimentară de la distanţă, se poate realiza 
numai un mod de funcţionare comandat de 
temperatura exterioară.

Fig. 16 Montarea unităţii de comandă RC30

9.3 Montarea unităţii de comandă RC30 în afara cazanului de încălzire

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Respectaţi Instrucţiunile de montare şi 
service ale unităţii de comandă RC30.

•  În cazul modului de utilizare comandat de 
temperatura exterioară sau la utilizarea drept 
comandă de la distanţă: conectaţi aparatul la borna 
RC (Fig. 13, Poz. 1, pagina 27).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Următoarele produse adecvate sunt 
în pregătire: Logamatic 4121, Modul 
FM456KSE2, Modul FM457KSE4.

Respectaţi Instrucţiunile de montare şi 
service ale respectivului produs.

•  Realizaţi conexiunea pentru magistrala EMS la 
borna RC (Fig. 13, Poz. 1, pagina 27).

9.4 Conectarea la sistemul de reglare Logamatic 4000

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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9.5 Conectarea regulatorului  
 de temperatură pornit/oprit

•  Conectaţi regulatorul de temperatură pornit/oprit 
la banda de terminale în poziţia 3 (Fig. 13, Poz. 3, 
pagina 27).

9.6 Integrarea modulelor funcţionale

La cazanul de încălzire puteţi conecta până la două 
module funcţionale (Fig. 17).

Modulele funcţionale sunt disponibile ca accesorii la 
dealerii Buderus.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

La montarea şi combinarea modulelor 
funcţionale, respectaţi Instrucţiunile de 
montare a acestora. 

9.7 Realizarea conexiunii la reţea

•  Introduceţi ştecherul (Fig. 18) cablului de reţea 	
într-o priză cu protecţie a contactului.

Conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică

Fig. 17 Integrarea modulelor funcţionale

Fig. 18 Introducerea ştecherului de reţea

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

10 Punerea în funcţiune a instalaţiei 
de încălzire

În cest capitol vi se explică modul în care să puneţi în 
funcţiune cazanul Logamax plus GB142.

•  După efectuarea lucrărilor descrise în continuare, 
completaţi protocolul de punere în funcţiune (vezi 
capitolul 10.16 „Protocol de punere în funcţiune”, 	
pagina 43).

10.1 Umplerea instalaţiei de încălzire

•  Verificaţi presiunea prealabilă a vasului de expansiune 
al instalaţiei de încălzire şi dacă este cazul setaţi-
o. Cazanul de încălzire nu trebuie să fie umplut pe 
circuitul de încălzire. Presiunea prealabilă din vasul 
de expansiune trebuie să fie egală cu presiunea 
statică (înălţimea instalaţiei până la centru vasului 
de expansiune), în cazuri limitate, 0,5 bar. Pentru 
calcularea exactă, vezi DIN4807.

•  Amplasaţi comutatorul mecanic central la ventilul cu trei 
căi (numai GB142-15/24/30 sau cazan de încălzire cu 
ventil extern cu trei căi) (Fig. 19).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Cazanele de încălzire GB142-45/60 nu sunt 
dotate cu ventil intern cu trei căi.

•  Înşurubaţi capacul de închidere (Fig. 20, Poz. 1) şi 
deşurubaţi ştuţurile pentru furtun (Fig. 20, Poz. 2).

•  Introduceţi un furtun umplut cu apă (Fig. 20, Poz. 3) în 
ştuţul pentru furtun.

Fig. 19  Comutator mecanic la ventilul cu trei căi 
(numai GB142-15/24/30)

Fig. 20 Umplerea instalaţiei de încălzire
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•  Deşurubaţi cu o tură capacul de protecţie al 
dispozitivului automat de aerisire (Fig. 21, Poz. 1).

•  Deschideţi robinetul de umplere şi golire 	
(Fig. 20, Poz. 4).

•  Deschideţi robinetele de întreţinere la turul şi returul 
instalaţiei de încălzire (Fig. 20, Poz. 5).

•  Deschideţi cu atenţie robinetul de apă şi umpleţi 
încet instalaţia de încălzire. Respectaţi afişajul 
presiunii (Fig. 22) pentru circuitul de încălzire. 
Presiunea de umplere a instalaţiei trebuie să fie 
minim egală cu presiunea prealabilă necesară a 
vasului de expansiune plus 0,5 bar. Presiunea 
maximă nu trebuie să depăşească 3 bar (respectiv 
4 bar în cazul ventilului de siguranţă de 4 bar 
instalat; accesoriu) la temperatura maximă a apei de 
încălzire (ventilul de siguranţă deschis).

•  Închideţi robinetul de apă, robinetul de umplere şi de 
golire.

•  Aerisiţi instalaţia de încălzire prin supapele de 
aerisire din corpurile de încălzire.

•  Dacă presiunea din instalaţie scade prin aerisire sub 
presiunea minimă de umplere, completaţi cu apă.

•  Scoateţi furtunul, deşurubaţi şi depozitaţi ştuţul 
furtunului, deşurubaţi capacul de închidere.

•  Resetaţi comutatorul mecanic la ventilul cu trei căi 
(numai GB142-15/24/30 şi cazan de încălzire cu 
ventil extern cu trei căi).

•  Înregistraţi presiunea din instalaţie în protocolul de 
punere în funcţiune.

Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

Fig. 21 Acţionaţi dispozitivul automat de aerisire

Fig. 22 Citirea afişajului presiunii
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Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

10.2 Umplerea cu apă a sistemului bypass  
 pentru apa de condens

•  Pulverizaţi aproximativ un litru de apă (de exemplu, 
cu ajutorul unui flacon pentru pulverizare) în punctul 
de măsurare stâng pentru gaze arse (Fig. 23, Poz. 1).

PERICOL DE MOARTE

prin intoxicare.
Dacă sifonul sistemului bypass pentru apa 
de condens nu este umplut cu apă, gazele 
arse care se emană pot periclita viaţa 
persoanelor.

•  Umpleţi sifonul cu apă. Pentru aceasta, 
pulverizaţi apă exclusiv pe punctul de 
măsurare stâng (Fig. 23, Poz. 1).

10.3 Verificarea etanşeităţii conductelor  
 de gaz

Înaintea primei puneri în funcţiune, trebuie să verificaţi 
conducta de gaz cu privire la etanşeitatea externă şi să 
o confirmaţi în protocolul de punere în funcţiune.

PERICOL DE MOARTE
prin explozia gazelor inflamabile. 
După lucrările de punere în funcţiune şi 
întreţinere, se pot produce scurgeri la 
conducte şi îmbinările cu şurub.

•  Efectuaţi o verificare corectă a etanşeităţii.

•  În vederea detectării scurgerilor, utilizaţi 
numai substanţe admise.

AVERTIZARE!

Fig. 23 Umplerea cu apă a sifonului sistemului 
bypass pentru apa de condens

AVERTIZARE!
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Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
prin scurtcircuit.
•  Descoperiţi locurile periclitate înaintea 

căutării scurgerilor.
•  Nu pulverizaţi substanţa pentru 

detectarea scurgerilor pe trecerile de 
cabluri, ştechere sau cabluri de conexiuni 
electrice. De asemenea, nu o lăsaţi să 
picure pe acestea.

•  Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică.

•  Verificaţi etanşeitatea externă a noii secţiuni a 
conductei până la, inclusiv, garniturile robinetului de 
gaz. Presiunea de verificare la intrarea robinetului 
de gaz poate fi de maxim 150 mbar.

10.4 Aerisiţi conducta de admisie a gazului

•  Desfaceţi două ture şurubul de fixare de la niplul de 
verificare pentru racordarea gazului şi aerisire 	
(Fig. 24, Poz. 1) şi introduceţi furtunul.

•  Deschideţi încet robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz.

•  Extrageţi gazul care curge într-un recipient pentru 
apă.

•  După ce nu mai iese aer, închideţi robinetul de 
blocare a alimentării cu gaz.

•  Scoateţi din nou furtunul şi strângeţi din nou şurubul 
de fixare la niplul de verificare.

ATENŢIE!

Fig. 24 Aerisiţi conducta de admisie a gazului

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

34	 Instrucţiuni de utilizare cazan cu condensaţie pe combustibil gazos Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ediţia 02/2006



Vorwort

2

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Montage- und Wartungsanleitung Heizkessel Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 02/2006

Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

10Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

10.5 Controlarea racordului de gaze arse şi  
 pentru aerul necesar arderii

Controlaţi următoarele puncte:

– S-a utilizat sistemul specificat de gaze arse şi 
aer necesar arderii (vezi capitolul 8.1 „Realizarea 
racordului pentru gazele arse şi aerul necesar 
arderii”, pagina 22)?

– S-au respectat specificaţiile de execuţie din 
Instrucţiunile de montare a sistemului de gaze 
arse?

– S-a efectuat măsurarea fantei inelare la punerea 
în funcţiune? Dacă este cazul, verificaţi cu 
ajutorul aparatului de măsurare a etanşeităţii. 
S-au respectat valorile limită admise conform 
Instrucţiunilor de montare a sistemului de  gaze 
arse?

10.6 Verificarea dotărilor aparatului

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
Arzătorul trebuie pus în funcţiune numai cu 
duzele corecte (Tab. 7).

•  Dacă este necesar, comutaţi tipul de gaz 
(vezi capitolul 14 „Comutarea cazanului 
de încălzire la un alt tip de gaz”, 	
pagina 60).

Tip de gaz Setare din fabrică a arzătorului pe 
combustibil gazos

Gaz metan E
(gaz metan 
îmbuteliat H)

La livrare, este setat din fabrică la 
indicele Wobbe 14,1 kWh/m³ (referitor 
la 15°C, 1013 mbar), setabil pentru 
domeniul indicelui Wobbe 11,3 (Austria/
Elveţia: 12,7) până la 15,2 kWh/m3. 
Inscripţie pe plăcuţa de indicare 
a tipului de gaz: categorie de gaz 
setată: G20 - 2E. Date anterioare: este 
setat la indicele Wobbe 15,0 kWh/m³ 
(referitor la 0°C, 1013 mbar), setabil 
pentru domeniul indicelui Wobbe 12,0 
(Austria/Elveţia: 13,4) până la 15,7 
kWh/m3.

Gaz metan 
LL (gaz 
metan 
îmbuteliat L)

La livrare, este setat din fabrică la 
indicele Wobbe 11,5 kWh/m³ (referitor 
la 15°C, 1013 mbar), setabil pentru 
domeniul indicelui Wobbe 9,5 până la 
12,4 kWh/m3. Inscripţie pe plăcuţa de 
indicare a tipului de gaz: categorie de 
gaz setată: G25 - 2LL. Date anterioare: 
este setat la indicele Wobbe 12,4 kWh/
m³ (referitor la 0°C, 1013 mbar), setabil 
pentru domeniul indicelui Wobbe 10,0 
până la 13 kWh/m3.

Gaz lichefiat 
P

După comutare (vezi capitolul 14 
„Comutarea cazanului de încălzire la un alt tip 
de gaz”, pagina 60) adecvat pentru propan. 
Inscripţie pe plăcuţa de identificare a tipului 
de gaz: categorie de gaz setată: G31 - 3P.

Tab. 6 Setare din fabrică a arzătorului pe combustibil gazos

Cazan de 
încălzire

Tip de gaz Diametrul 
duzelor de 
gaz în mm

Număr 
articol 
Venturi

GB142-15 Gaz metan E1 3,05 423.088A

Gaz metan LL 3,40 423.088A
Gaz lichefiat P 2,35 423.088A

GB142-24 Gaz metan E1 4,45 423.072A

Gaz metan LL 5,05 423.072A
Gaz lichefiat P 3,35 423.072A

GB142-30 Gaz metan E1 4,45 423.072A
Gaz metan LL 5,05 423.072A

Gaz lichefiat P 3,35 423.072A

GB142-45 Gaz metan E1 5,30 423.170A
Gaz metan LL 6,00 423.170A
Gaz lichefiat P 4,05 423.170A

GB142-60 Gaz metan E1 7,25 423.173A
Gaz metan LL 8,25 423.173A
Gaz lichefiat P 5.30 423.173A

Tab. 7 Diametrul duzelor de gaz
1 Gaz metan îmbuteliat H.
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10.7 Măsurarea presiunii de racordare a   
 gazului (presiunea de curgere)

•  Deschideţi minim un ventil termostatat al corpurilor de 
încălzire. Nu porniţi cazanul de încălzire.

•  Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz.
•  Desfaceţi cu două rotaţii şurubul de fixare de la niplul 

de verificare pentru presiunea de racordare a gazului şi 
aerisire (Fig. 25, Poz. 1).

•  Introduceţi furtunul de măsurare al manometrului în 
niplul de verificare (Fig. 25, Poz. 2).

•  Deschideţi încet robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz.

•  Porniţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 26, Poz. 1).

•  Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta „Specialist în 
domeniu” (Fig. 26, Poz. 2) (cca. două secunde), până 
când în partea dreaptă jos a displayului este afişată 
virgula zecimală (Fig. 26, Poz. 4).

•  După aprinderea LED-ului „Arzător” (Fig. 26, 	
Poz. 5): măsuraţi presiunea de racordare a gazului şi 
înregistraţi-o în protocolul de punere în funcţiune. 

 Presiunea de racordare a gazului trebuie:
-  să fie de minim 17 mbar la gazul metan, de maxim 

25 mbar, iar presiunea nominală de racordare 	
20 mbar.

-  să fie de minim 42,5 mbar la GPL, de maxim 57,5 
mbar, iar presiunea nominală de racordare 50 mbar.

•  Apăsaţi tasta „Afişarea stării” (Fig. 26, Poz. 3) până la 
apariţia afişajului temperaturii pe display.

•  Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (Fig. 26, Poz. 2) 
pentru a încheia măsurarea.

•  Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz.
•  Scoateţi din nou furtunul de măsurare şi strângeţi 

şurubul de fixare la niplul de verificare.
•  Deschideţi din nou robinetul de blocare a alimentării cu 

gaz.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

•  Contactaţi firma autorizată furnizoare 
a gazului dacă presiunea necesară de 
racordare nu este disponibilă. 

•  În cazul presiunii de racordare prea înalte, 
montaţi un regulator de presiune a gazului 
înaintea robinetului de gaz.

Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

Fig. 25 Măsurarea presiunii de racordare a gazului

Fig. 26 Sistem principal de control Logamatic BC10
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Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

10.8 Controlarea şi setarea raportului gaz-aer

•  Opriţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 28, Poz. 1).

•  Desfaceţi niplul de măsurare pentru presiunea 
arzătorului două ture (vezi Fig. 27, Poz. 1).

•  Setaţi manometrul pe zero.
•  Conectaţi conexiunea plus a manometrului prin 

intermediul unui furtun cu niplul de măsurare pentru 
presiunea arzătorului (Fig. 28, Poz. 2).

•  Porniţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 28, Poz. 1).

•  Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta „Specialist în 
domeniu” (Fig. 28, Poz. 3) (cca. două secunde), până 
când virgula zecimală (Fig. 28, Poz. 5) este afişată pe 
display.

•  Apăsaţi simultan tastele „Specialist în domeniu” şi 
„Afişarea stării” (Fig. 28, Poz. 3 şi 4) şi menţineţi-le 
apăsate (cca. cinci secunde), până la afişarea„Lxx” 
(de exemplu, L80) pe display.

•  Cu ajutorul tastei „Specialist în domeniu” 	
(Fig. 28, Poz. 3, valori mai înalte) sau al tastei 
„Resetare” (Fig. 28, Poz 2, valori mai joase), setaţi 
cazanul de încălzire la sarcina parţială „L20”.

•  Citiţi presiunea diferenţială. Presiunea diferenţială 	
(pgaz – paer) trebuie să aibă valoarea de –5Pa (±5Pa) 
(afişaj pe aparatul de măsură: –10 până la 0Pa).

•  Înregistraţi valoarea măsurată în protocolul de punere 
în funcţiune.

Fig. 27 Controlarea raportului gaz-aer
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•  În cazul variaţiei raportului gaz-aer, reglaţi şurubul 
de setare (Fig. 29, Poz. 1). Şurubul de setare se 
găseşte în spatele şurubului capacului.

•  Apăsaţi tasta „Afişarea stării” (Fig. 28, Poz. 4) până 
la apariţia afişajului temperaturii pe display.

•  Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (Fig. 28, Poz. 3), 
până când virgula zecimală se stinge pe display.

•  Opriţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 28, Poz. 1).

•  Îndepărtaţi instrumentele de măsurare şi strângeţi 
şurubul din niplul de măsurare pentru presiunea 
arzătorului.

•  Porniţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 28, Poz. 1).

Fig. 28 Sistem principal de control Logamatic BC10

Fig. 29 Setarea raportului gaz-aer
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10Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

10.9 Efectuarea controlului etanşeităţii  
 în stare de funcţionare

PERICOL DE MOARTE
prin explozia gazelor inflamabile. 
După lucrările de punere în funcţiune, pot 
surveni scurgeri la nivelul conductelor şi al 
îmbinărilor cu şuruburi.
•  În vederea detectării scurgerilor, utilizaţi 

numai substanţe admise.
•  Cu arzătorul pornit, verificaţi toate garniturile pe întreaga 

conductă de gaz a arzătorului cu ajutorul unei substanţe 
care produce spumă. 

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
prin scurtcircuit.
•  Descoperiţi locurile periclitate înaintea 

căutării scurgerilor.
•  Nu pulverizaţi substanţa pentru detectarea 

scurgerilor pe trecerile de cabluri, ştechere 
sau cabluri de conexiuni electrice. De 
asemenea, nu o lăsaţi să picure pe acestea.

10.10 Măsurarea conţinutului de monoxid  
 de carbon

•  Măsuraţi conţinutul de monoxid de carbon la punctul de 
măsurare pentru gazele arse (Fig. 30).

Valorile CO trebuie să se situeze la 400 ppm, respectiv 
0,04 Vol.-%, în stare fără aer. Valorile situate la 400 ppm 
sau peste această limită indică o setare defectuoasă a 
arzătorului, murdărirea arzătorului pe combustibil gazos 
sau a schimbătorului de căldură sau defecţiuni ale 
arzătorului.
•  Determinaţi imediat şi îndepărtaţi cauza. Cazanul de 

încălzire trebuie să fie în funcţiune.

AVERTIZARE!

ATENŢIE!

Fig. 30 Punct de măsurare pentru gazele arse
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10 Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

10.11 Verificări ale funcţionării

•  La punerea în funcţiune şi la inspecţia anuală, 
respectiv la întreţinerea în funcţie de necesităţi, 
trebuie verificate toate dispozitivele de reglare, 
comandă şi siguranţă cu privire la funcţionare, atât 
cât permite reglarea, şi la setarea corectă.

•  Trebuie verificată şi etanşeitatea conductelor de gaz 
şi apă.

10.12 Măsurarea fluxului de ionizare

•  Opriţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 32, Poz. 1).

•  Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului de 
supraveghere şi conectaţi aparatul de măsurare în 
serie (Fig. 31). La aparatul de măsurare selectaţi 
domeniul de curent continuu µA. Aparatul de 
măsurare trebuie să aibă o declanşare de minim 1 µA.

•  Porniţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 32, Poz. 1).

•  Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta „Specialist în 
domeniu” (Fig. 32, Poz. 3) (cca. două secunde), 
până când în partea dreaptă jos a displayului este 
afişată virgula zecimală (Fig. 32, Poz. 5).

•  Apăsaţi simultan tastele „Specialist în domeniu” şi 
„Afişarea stării” (Fig. 32, Poz. 3 şi 4) şi menţineţi-le 
apăsate (cca. cinci secunde), până la afişarea„Lxx” 
(de exemplu, L80) pe display.

•  Cu ajutorul tastei „Specialist în domeniu” 	
(Fig. 32, Poz. 3, valori mai înalte) sau al tastei 
„Resetare” (Fig. 32, Poz 2, valori mai joase), setaţi 
cazanul de încălzire la sarcina parţială „L20”.

Fig. 31 Măsurarea fluxului de ionizare
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•  Măsuraţi fluxul de ionizare. Fluxul de ionizare 
trebuie să fie > 5 µA curent continuu, la sarcina 
parţială. 

•  Înregistraţi valoarea măsurată în protocolul de 
punere în funcţiune.

•  Apăsaţi tasta „Afişarea stării” (Fig. 32, Poz. 4) până 
la apariţia afişajului temperaturii pe display.

•  Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (Fig. 32, Poz. 3) 
pentru a încheia măsurarea.

•  Opriţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 32, Poz. 1).

•  Îndepărtaţi aparatul de măsurare şi restabiliţi 
conexiunea cu fişă a cablului de supraveghere.

•  Porniţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
comutatorului de utilizare al sistemului principal de 
control Logamatic BC10 (Fig. 32, Poz. 1).

•  Închideţi panoul de comandă (Fig. 33).

10.13 Închiderea panoului de comandă

•  Apăsaţi sertarul (Fig. 33) pentru a introduce la loc 
panoul de comandă.

Fig. 32 Sistem principal de control Logamatic BC10

Fig. 33 Închiderea panoului de comandă
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10.14 Montarea capacului de acoperire

•  Introduceţi capacul de protecţie şi închideţi încuietoarea 
cu resort (Fig. 34). Nu ridicaţi capacul de încuietori!

•  Rotiţi încuietorile tip baionetă cu ajutorul cheii pentru 
aerisire.

10.15 Informarea utilizatorului, predarea   
 documentaţiei tehnice

Familiarizaţi utilizatorul cu instalaţia de încălzire şi 
utilizarea cazanului de încălzire. Predaţi-i documentaţia 
tehnică.

Fig. 34 Montarea capacului de protecţie
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10.16 Protocol de punere în funcţiune

•  Semnaţi în dreptul lucrărilor de punere 	
în funcţiune efectuate şi înregistraţi data. 

Lucrări de punere în funcţiune Pagina Valori măsurate Observaţii

1. Umpleţi instalaţia de încălzire şi efectuaţi verificarea presiunii

- 		 presiune preliminară a vasului de expansiune (respectaţi 
Instrucţiunile de montare a vasului de expansiune)

31 ______________bar

- 		 presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire 31 ______________bar

2. Notaţi valorile actuale ale gazului:			 Indice Wobbe

Valoare de funcţionare a încălzirii 

3. Efectuarea controlului etanşeităţii 39

4. Controlarea racordului de gaze arse şi aer necesar arderii 37

5. Verificarea dotării aparatului (dacă este necesar, comutaţi tipul de gaz) 35

6. Efectuaţi setări (efectuaţi lucrări de completare) 49

7. Măsurarea presiunii de racordare a gazului (presiunea de curgere) 36 ______________mbar

8. Controlarea şi setarea raportului gaz-aer 37 ______________Pa

9. Efectuarea controlului etanşeităţii în stare de funcţionare 39

10. Măsurarea conţinutului de monoxid de carbon (CO) fără aer 39 ______________ppm

11. Efectuaţi verificări ale funcţionării 40
						
      Măsurarea fluxului de ionizare 40 ______________μA

12. Montarea capacului de protecţie 42

13. Informarea utilizatorului, predarea documentaţiei tehnice

					

       Confirmaţi punerea în funcţiune corespunzătoare

                                                                                                                              Ştampila firmei/Semnătură/Dată   
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Sistem principal de control Logamatic BC10

Sistemul principal de control Logamatic BC10 facilitează comanda de 
bază a instalaţiei de încălzire, respectiv a cazanului Logamax plus GB142-
15/24/30/45/60.

1.  Utilizarea sistemului principal de control BC10  
 (vezi capitolul 11.1 „Utilizarea sistemului principal  
 de control Logamatic BC10”, pagina 45)
 -  elementele de comandă ale sistemului principal de control 	

 Logamatic BC10
 -  porniţi, respectiv opriţi instalaţia de încălzire
 -  afişaţi starea de funcţionare a arzătorului şi deparazitaţi 	

 arzătorul, respectiv resetaţi defecţiunile arzătorului
 -  afişaţi starea şi/sau defecţiunile instalaţiei de încălzire

2. Efectuarea lucrărilor de completare  
(vezi capitolul 11.2 „Efectuarea lucrărilor de completare”, pagina 49)
 -  efectuaţi testul gazelor arse
 -  realizaţi funcţionarea la sarcină parţială
 -  comutaţi instalaţia de încălzire la funcţionarea manuală

3.  Configurarea cazanului de încălzire  
(vezi capitolul 11.3 „Configurarea cazanului”, pagina 51)
 -  setaţi puterea de încălzire
 -  indicaţi valoarea de referinţă a apei calde
 -  indicaţi temperatura maximă a apei din cazan
 -  setaţi funcţionarea automată a pompelor

11 Sistem principal de control Logamatic BC10
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Sistem principal de control Logamatic BC10

Fig. 35 Sistem principal de control Logamatic BC10 
– elemente de comandă

Poz. 1: Comutator de utilizare
Poz. 2: Buton rotativ pentru valoarea de referinţă a 

apei calde
Poz. 3: LED „Prepararea apei calde menajere”
Poz. 4: Display pentru afişarea stării
Poz. 5: Buton rotativ pentru temperatura maximă a 

apei din cazan
Poz. 6: LED „Necesar de căldură”

Poz. 7: Placă de bază cu loc de conectare pentru 
unitatea de comandă, de exemplu, unitate 
de comandă RC30 (în spatele panoului)

Poz. 8: LED „Arzător” (pornit/oprit)
Poz. 9: Bucşă de conectare pentru ştecherul de 

diagnosticare 
Poz. 10: Tastă „Afişare stare“
Poz. 11: Tasta „Specialist în domeniu”
Poz. 12: Tastă „Resetare“ (tastă de deparazitare)

11.1 Utilizarea sistemului principal de control Logamatic BC10

   11.1.1 Elementele de comandă ale sistemului principal de control Logamatic BC10
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11.1.2 Pornirea, respectiv oprirea instalaţiei de încălzire

Pornirea instalaţiei de încălzire
•  Conectaţi comutatorul de utilizare la sistemul principal de control Logamatic 

BC10 în poziţia „1“ (Pornit).

Oprirea instalaţiei de încălzire
•  Conectaţi comutatorul de utilizare la sistemul principal de control Logamatic 

BC10 în poziţia „0“ (Oprit).

11.1.3 Afişarea stării de funcţionare a arzătorului şi deparazitarea   
 acestuia, respectiv resetarea defecţiunilor arzătorului

Afişarea stării de funcţionare a arzătorului
LED-ul semnalizează starea de funcţionare a arzătorului.

LED Stare Explicaţie
Pornit Arzător în funcţiune Apa din cazan este încălzită.
Oprit Arzător oprit Apa din cazan este la 

temperatura dorită sau nu 
există necesar de căldură.

Tab. 8 Semnificaţia LED-ului

Deparazitarea arzătorului, respectiv resetarea defecţiunilor arzătorului

Dacă arzătorul (aprinzător automat) este defect, puteţi să resetaţi defecţiunea 
prin apăsarea tastei „Resetare”. Acest lucru este necesar numai la erorile de 
interblocare. Erorile de blocare se resetează automat, atunci când cauza este 
îndepărtată.

Pentru a reseta erorile, apăsaţi tasta „Resetare”.

Displayul indică „rE“ în timpul efectuării resetării. Resetarea este posibilă 
numai dacă există o defecţiune.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Dacă după resetarea defecţiunii, arzătorul indică încă o dată o defecţiune, 
trebuie să îndepărtaţi defecţiunea cu ajutorul Instrucţiunilor de service. Dacă 
este cazul, trebuie să apelaţi la tehnicianul de service autorizat sau la dealerul 
dumneavoastră Buderus.

Sistem principal de control Logamatic BC10
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11.1.4 Afişarea stării şi/sau a defecţiunilor instalaţiei de încălzire

Displayul sistemului principal de control Logamatic BC10 indică starea 
instalaţiei de încălzire.

În cazul unei defecţiuni, displayul încă direct eroarea sau avertizarea sub forma 
unui cod de eroare (vezi capitolul 16.2 „Semnalări de defecţiune”, pagina 67). În 
cazul erorilor de interblocare, afişajul stării luminează intermitent.

Apăsaţi tasta „Afişarea stării” pentru a comuta între afişajele stării sau pentru a 
citi codul de service şi de eroare.
•  Îndepărtaţi eroarea cu ajutorul Instrucţiunilor de service ale cazanului de 

încălzire.
În funcţie de starea de funcţionare, se pot afişa următoarele stări:

Afişaj (exemple) Domeniu de 
valori

Semnificaţie Stare de funcţionare/Ajutor

Cifră 0...100 Temperatura actuală a apei din cazan

Stare normală de funcţionare
> P1.0 Presiunea actuală din instalaţie2

Semnalare de funcţionare: starea 
actuală a EMS

1 (în comutare) P0.2 ... P0.8 Avertizare2:
Presiunea din instalaţie este prea 
joasă (între 0,2 şi 0,8 bar).

Avertizare
Instalaţia de încălzire rămâne în 
funcţiune între 0,8 şi 0,2 bar.
• Umpleţi instalaţia de încălzire 
şi restabiliţi presiunea minimă de 
umplere (≥ 1,0 bar).
Presiunea din instalaţie este afişată 
timp de 10 minute, după care apare 
afişajul standard.

Semnalare de funcţionare: starea 
actuală a EMS

Cifră 0...100 Temperatura actuală a apei din cazan

P0.2 ... P0.8 Presiunea actuală din instalaţie2

1 (intermitent) < P0.2 Eroare2:
Presiunea din instalaţie este mult 
prea joasă (<0,2 bar).

Eroare
Arzătorul şi pompa circuitului cazanului 
sunt scoase din funcţiune. Protecţia 
împotriva îngheţului este activă până la 0,1.
Instalaţia de încălzire reintră în funcţiune 
abia la 1,0 bar.
• Umpleţi instalaţia de încălzire şi restabiliţi 
presiunea minimă de umplere (≥ 1,0 bar).
Presiunea din instalaţie este afişată timp 
de 10 minute, după care apare afişajul 
standard.

Cifră >200 Cod de eroare
• Îndepărtaţi eroarea cu ajutorul 
Instrucţiunilor de service ale cazanului 
de încălzire.

Cifră 0...100 Temperatura actuală a apei din cazan

< P0.2 Presiunea actuală din instalaţie2

Tab. 9 Afişaje posibile ale stării, Partea 1
1 Afişajul standard pentru această stare de funcţionare. Acest afişaj apare după 5 minute, dacă nu este apăsată nicio tastă.

2 Se afişează numai dacă EMS (sistemul de management al energiei) detectează presiunea din  instalaţie în mod digital.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Afişaj (exemple) Domeniu de 
valori

Semnificaţie Stare de funcţionare/Ajutor

1 (în comutare) Combinaţie de 
litere şi cifre

Cod de service Eroare
Erorile de interblocare (afişajul luminează 
intermitent) trebuie resetate cu ajutorul 
tastei „Resetare”.
Erorile de blocare se resetează automat, 
atunci când cauza este îndepărtată.
• Îndepărtaţi erorile îndelungate, de 
blocare, cu ajutorul Instrucţiunilor de 
service ale cazanului de încălzire.

Cifră >200 Cod de eroare
• Îndepărtaţi eroarea cu ajutorul 
Instrucţiunilor de service ale cazanului de 
încălzire.

Cifră 0...100 Temperatura actuală a apei din cazan

> P1.0 Presiunea actuală din instalaţie2

1															 A00 ... A99 Cod de service Eroare a instalaţiei
Erorile instalaţiei sunt erori în instalaţia de 
încălzire, care nu limitează funcţionarea 
arzătorului.

Cifră >800 Cod de eroare
• Îndepărtaţi eroarea cu ajutorul 
Instrucţiunilor de service ale cazanului de 
încălzire.
Semnalare de funcţionare:
starea actuală a EMS

Cifră 0...100 Temperatura actuală a apei din cazan

> P1.0 Presiunea actuală din instalaţie2

-             (intermitent) Eroare
Nicio comunicare între BC10 şi 
aprinzătorul automat pe combustibil 
gazos.

Eroare
• Îndepărtaţi eroarea cu ajutorul 
Instrucţiunilor de service ale cazanului de 
încălzire.
• Verificaţi racordurile ambelor aparate.
• Verificaţi cablurile de comunicare.

Tab. 10 Afişaje posibile ale stării, Partea 2
1 Afişajul standard pentru această stare de funcţionare. Acest afişaj apare după 5 minute, dacă nu este apăsată nicio tastă.

2 Se afişează numai dacă EMS (sistemul de management al energiei) detectează presiunea din  instalaţie în mod digital.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Sistem principal de control Logamatic BC10

11.2.1 Efectuarea testului gazelor arse

Tasta „Specialist în domeniu” este utilizată de specialist şi pentru testul gazelor 
arse.

Regulatorul de încălzire funcţionează timp de 30 de minute la temperatura 
maximă pe tur. Aceasta este setată la sistemul principal de control Logamatic 
BC10 cu ajutorul butonului rotativ „Temperatura maximă a apei din cazan”. În 
timpul testului gazelor arse, virgula zecimală este afişată intermitent pe afişajul 
stării

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (< 5 secunde), până când virgula zecimală 
se aprinde pe display.
• Efectuaţi testul gazelor arse.

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” pentru a calcula testul gazelor arse.

11.2.2 Realizarea funcţionării la sarcină parţială (de exemplu, în timpul  
 testului gazelor arse)

În timpul testului gazelor arse, puteţi utiliza cazanul de încălzire cu o putere 
redusă (de exemplu, pentru setarea supapei de gaz). Reducerea este valabilă 
numai pe durata testului gazelor arse.

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (maxim 2 secunde), până când virgula 
zecimală se aprinde pe afişajul stării. Aceasta indică iniţierea testului gazelor arse.

Apăsaţi tastele „Specialist în domeniu” şi „Afişarea stării” (cca. 5 secunde) şi 
menţineţi-le apăsate pentru a ajunge la funcţionarea cu sarcină parţială.

Apăsaţi tasta „Resetare” pentru a reduce procentual puterea cazanului.

Exemplu: puterea cazanului este redusă la 50% din puterea nominală.

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” pentru a creşte procentual puterea 
cazanului.

Apăsaţi tasta „Afişarea stării” până când afişajul temperaturii apare pe display.

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” până când virgula zecimală se şterge de 
pe display.

11.2 Efectuarea lucrărilor de completare

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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11 Sistem principal de control Logamatic BC10

11.2.3 Comutarea instalaţiei de încălzire la funcţionarea manuală

În cadrul funcţionării manuale, instalaţia de încălzire poate fi utilizată 
independent de unitatea de comandă. Cazanul de încălzire este utilizat la 
temperatura apei setată cu butonul rotativ din partea dreaptă, ca valoare de 
referinţă.

În regimul de funcţionare manuală, virgula zecimală apare intermitent pe 
display.

•  Rotiţi butonul rotativ pentru a seta temperatura maximă a apei din cazan 
(temperatura pe turul cazanului).

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” pentru a încheia funcţionarea manuală.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

la încălzirea podelei: prin supraîncălzirea conductelor.

•  Limitaţi temperatura maximă a apei din cazan cu ajutorul butonului rotativ 
„Temperatura maximă a apei din cazan” la temperatura admisă pe turul 
circuitului de încălzire a podelei (de exemplu 30–40 °C).

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

cauzate de îngheţ. Instalaţia de încălzire poate îngheţa în cazul unei pene de 
curent sau al opririi tensiunii de alimentare, deoarece funcţionarea manuală nu 
mai este activă.

•  Activaţi din nou funcţionarea manuală după pornire pentru ca instalaţia de 
încălzire să rămână în funcţiune (în special în cazul pericolului de îngheţ).

ATENŢIE!

ATENŢIE!

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (mai mult de 5 secunde), până când 
virgula zecimală apare intermittent pe display. 

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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GB142-15 GB142-24 GB142-30 GB142-45 GB142-60
L20 3,0 4,8 6,0 9 12

L30 4,5 7,2 8,7 13,5 18

L40 6,0 9,6 11,7 18 24

L50 7,5 12 14,8 24,5 30

L60 9,0 14,4 17,8 27 36

L70 10,5 16,8 20,9 31,5 42

L80 12,0 19,2 23,9 36 48

L90 13,5 21,6 27,0 40,5 54

L-- 15,0 24,0 30,0 45,0 60,0

Tab. 11 Heizleistung

+

L--

/

Sistem principal de control Logamatic BC10

11.3.1 Setarea puterii de încălzire

• Setaţi puterea de încălzire în funcţie de necesarul de căldură (Tab. 11).

Setarea 
regulatorului 

în %

                 Puterea de încălzire în kW (±5%)

11.3 Configurarea cazanului de încălzire

Tab. 11 Putere maximă de încălzire

Apăsaţi simultan tastele „Specialist în domeniu” şi „Afişarea stării” şi menţineţi-
le apăsate, până când „L” cu un număr format din două cifre (de exemplu, L80) 
sau un „L” cu două cratime (L--) apar pe display.

Setare din fabrică „L--“.

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (valori mai înalte) sau tasta „Resetare” 
(valori mai joase) pentru a seta puterea cazanului în mod continuu.

Apăsaţi tasta „Afişarea stării” pentru a confirma setarea.

1.1.2 Setarea puterii cazanului pentru racordarea la peretele exterior

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Dacă utilizaţi un racord la peretele exterior pentru conducta de gaze arse şi 
aer necesar arderii, trebuie să limitaţi puterea de încălzire la 11 kW.

•  Pe partea posterioară a sistemului principal de control Logamatic BC10 
puteţi limita puterea de încălzire a cazanului prin scoaterea unei fişe de 
legătură (jumper).

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Sistem principal de control Logamatic BC10

Fig. 36 Scoaterea sistemului principal de control Logamatic BC10
•  Apăsaţi eclisa (Fig. 36, Poz. 1) de pe sistemul principal de control Logamatic 

BC10 şi scoateţi sistemul trăgându-l în sus.

Fig. 37 Partea posterioară a sistemului principal de control Logamatic BC10
Poz. 1: Jumper pentru limitarea puterii cazanului de încălzire

•  Îndepărtaţi jumper-ul (Fig. 37, Poz. 1) de pe partea posterioară a sistemului 
principal de control BC10. În cazul în care cazanul de încălzire este comutat la 
GPL, controlaţi mai întâi raportul gaz-aer.

Jumper Stare Explicaţie
nemontat Puterea de încălzire este limitată la 11 kW (GB142-

15/24/30/45), respectiv la 50 kW (GB142-60).

montat Puterea de încălzire nu este limitată, ca în starea 
de livrare, şi corespunde denumirii cazanului de 
încălzire 15, 24, 30, 45 sau 60 kW.

Tab. 12 Jumper

• Montaţi din nou sistemul principal de control Logamatic BC10.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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11Sistem principal de control Logamatic BC10

11.3.3 Indicarea valorii de referinţă a apei calde

Cu ajutorul butonului rotativ „Valoarea de referinţă a apei calde”, indicaţi 
temperatura dorită a apei calde din boilerul de apă caldă.

Stare Explicaţie LED
0 Oprit Fără alimentare cu apă caldă (numai 

regim de încălzire).
Oprit

Eco1 Funcţionare 
cu economie 
de energie2, 
temperatura apei 
calde 60°C

Apa caldă este reîncălzită la valoarea 
de 60°C abia atunci când temperatura 
a scăzut semnificativ. Astfel, se reduce 
numărul de porniri ale arzătorului şi se 
economiseşte energie. Cu toate acestea, 
apa poate fi mai rece în primul moment.

Pornit2

30 
– 60

Setare directă a 
BC102 în °C

Temperatura este setată la BC10 şi 
nu poate fi modificată cu o unitate de 
comandă.

Pornit2

Aut Indicare prin 
unitatea de 
comandă2	
(presetare)

Temperatura este setată la unitatea de 
comandă (de exemplu RC30). Dacă nu 
este conectată nicio unitate de comandă, 
este valabilă valoarea de 60°C ca 
temperatură maximă a apei calde.

Pornit2

Tab. 13 Setări cu butonul rotativ „Valoarea de referinţă a apei calde”

1  Această funcţie este optimizată pentru aparatele cu preparare a apei calde menajere integrată 
(aparate combinate). În legătură cu Logamax plus GB142, vă recomandăm setarea „Aut“, dacă 
este disponibilă unitatea de comandă RC30.

²   Programul de încălzire al sistemului de control al încăperii (ceas de comutare) rămâne activ; 
astfel, în cazul funcţionării pe timp de noapte, nu se prepară apă caldă menajeră.

3  LED-ul din cadrul butonului rotativ se aprinde dacă se încarcă apă caldă sau dacă temperatura 
apei calde se situează sub valoarea de referinţă (necesar de căldură).

11.3.4 Indicaţia temperaturii maxime a apei din cazan

Cu ajutorul butonului rotativ „Temperatura maximă a apei din cazan”, puteţi 
seta limita superioară a temperaturii apei cazanului pentru regimul de încălzire. 
Limitarea nu este valabilă pentru prepararea apei calde menajere.

Stare Explicaţie LED
0 Oprit Fără alimentare pentru corpurile de 

încălzire (funcţionare numai în regim de 
preparare a apei calde menajere)

Oprit

30 – 60 Setare directă 
a BC10 în °C

Temperatura este setată la BC10 şi 
nu poate fi modificată cu o unitate de 
comandă1.

Pornit2

Aut Indicare prin 
unitatea de 
comandă 
(presetare)

Temperatura este indicată automat prin 
curba de încălzire. Dacă nu este conectată 
nicio unitate de comandă, este valabilă 
valoarea de 90°C ca temperatură maximă a 
apei din cazan.

Pornit2

Tab. 14 Setări cu butonul rotativ „Temperatura maximă a apei din cazan”

1  Toate funcţiile de reglare ale unităţii de comandă (de exemplu, comutare funcţionare pe timp de 
vară/iarnă) rămân active.

2  LED-ul din cadrul butonului rotativ luminează dacă regimul de încălzire este pornit şi este 
necesară producerea căldurii. În cadrul funcţionării pe timp de vară, încălzirea este oprită (LED 
oprit).
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

11

/

/

Sistem principal de control Logamatic BC10

11.3.5 Setarea funcţionării automate a pompelor

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
•  Setaţi funcţionarea automată a pompelor la 24 de ore dacă instalaţia de încălzire 

este reglată în funcţie de aerul din încăpere şi există pericol de îngheţ pentru 
componentele instalaţiei de încălzire care se află în afara razei de acţiune a 
regulatorului temperaturii încăperii (de exemplu, corpuri de încălzire în garaj).

Apăsaţi simultan tastele „Specialist în domeniu” şi „Afişarea stării” şi menţineţi-le 
apăsate până când pe display apare afişajul „L--”.

Apăsaţi tasta „Afişarea stării“. Pe display apare „F05”. Setarea din fabrică a 
instalaţiei de încălzire este stabilită la funcţionarea automată a pompelor timp de 5 
minute.

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” sau „Resetare” pentru a seta funcţionarea 
automată a pompelor. Funcţionarea automată a pompelor poate fi setată în 
intervalul 5-60 minute (F_5 - F60) sau la 24 de ore (F1d).

Apăsaţi tasta „Afişarea stării” pentru a confirma setarea.

11.3.6 Activarea apei calde menajere

Acest parametru stabileşte dacă apa caldă menajeră poate fi preparată cu ajutorul 
cazanului de încălzire. Parametrul se recunoaşte după litera „C”.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

•  În cadrul setării „0” se poate dezactiva şi protecţia împotriva îngheţului pentru 
conductele de apă menajeră.

Apăsaţi simultan tastele „Specialist în domeniu” şi „Afişarea stării” şi menţineţi-le 
apăsate până când pe display apare afişajul „C--”.

Apăsaţi tasta „Afişarea stării“. Pe display apare „C0” sau „C1”.

Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” sau „Resetare” pentru a activa prepararea apei 
calde menajere. Domeniu de setare: „C0“ (prepararea apei calde menajere oprită) 
sau „C1“ (prepararea apei calde menajere pornită).

Apăsaţi tasta „Afişarea stării” pentru a confirma setarea.
Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

12Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

cauzate de îngheţ.

În cazul temperaturilor scăzute, instalaţia de 
încălzire poate îngheţa dacă nu se află în 
funcţiune.
•  În cazul pericolului de îngheţ, protejaţi 

instalaţia de încălzire. Pentru aceasta, 
evacuaţi apa de încălzire din cel mai jos 
punct al instalaţiei de încălzire cu ajutorul 
robinetului KFE. Dispozitivul de aerisire 
din cel mai înalt punct al instalaţiei de 
încălzire trebuie să fie deschis.

Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire prin 
intermediul sistemului principal de control BC10. Odată 
cu scoaterea din funcţiune a sistemului principal de 
control Logamatic BC10, arzătorul se opreşte automat. 
Informaţii mai precise referitoare la utilizarea sistemului 
principal de control Logamatic BC10 regăsiţi în 	
capitolul 11 „Sistem principal de control BC10”, pagina 
44.
•  Opriţi instalaţia de încălzire de la comutatorul de 

utilizare (Fig. 38). 
•  Închideţi instalaţia de blocare sau robinetul de 

blocare a alimentării cu gaz.

12.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei 
 de încălzire în caz de urgenţă

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

•  Opriţi instalaţia de încălzire numai în caz 
de urgenţă prin intermediul siguranţei din 
spaţiul de amplasare sau al comutatorului 
de urgenţă pentru întreruperea încălzirii.

În alte cazuri, închideţi imediat instalaţia de blocare 
şi deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua 
de alimentare cu energie electrică prin intermediul 
siguranţei din spaţiul de amplasare sau al comutatorului 
de urgenţă pentru întreruperea încălzirii.

• Închideţi instalaţia de blocare.

12  Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

12.1 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire prin intermediul regulatorului

Fig. 38 Sistem principal de control Logamatic 
BC10 Inspectarea instalaţiei de încălzire

ATENŢIE!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

13

13 Inspectarea instalaţiei de încălzire
Oferiţi clienţilor un contract de întreţinere pentru 
inspecţia anuală şi orientat în funcţie de necesităţi. 
Lucrările care trebuie conţinute într-un astfel de contract 
pot fi extrase din protocolul de inspecţie şi întreţinere 
(vezi paginile 59 şi 65).

Dacă în cadrul inspecţiei determinaţi o stare care 
necesită lucrări de întreţinere, trebuie să le efectuaţi 
în funcţie de necesităţi (vezi capitolul 15 „Întreţinerea 
instalaţiei de încălzire în funcţie de necesităţi”, 	
pagina 61).

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
cauzate de neefectuarea sau efectuarea 
necorespunzătoare a lucrărilor de curăţare 
şi întreţinere.
•  Inspectaţi şi curăţaţi instalaţia de încălzire 

cel puţin o dată pe an.
•  Dacă este necesar, efectuaţi o lucrare de 

întreţinere. Remediaţi imediat defecţiunea 
pentru a evita daunele asupra instalaţiei 
de încălzire!

13.1 Pregătirea cazanului de încălzire  
 pentru inspecţie

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare, în cazul instalaţiei 
deschise.
•  Înaintea deschiderii instalaţiei: deconectaţi 

instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică prin 
intermediul comutatorului de urgenţă 
pentru încălzire sau cu ajutorul siguranţei 
corespunzătoare din locuinţă. 

•  Asiguraţi instalaţia de încălzire împotriva 
repornirii accidentale.

 •  Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire.

•  Scoateţi capacul de protecţie de pe cazanul de 
încălzire (Fig. 7, pagina 21).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
În cazul în care conductele de gaz trebuie 
separate de arzătorul de gaz, capacul 
arzătorului poate fi deschis exclusiv de un 
specialist autorizat.

Inspectarea instalaţiei de încălzire

ATENŢIE!

ATENŢIE!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

13Inspectarea instalaţiei de încălzire

13.2 Verificarea vizuală a deteriorărilor generale   
 cauzate de coroziune

•  Verificaţi toate conductele prin care trece gazul şi apa cu privire 
la posibile deteriorări cauzate de coroziune.

•  Înlocuiţi eventualele conducte corodate. 

13.3 Verificarea etanşeităţii interioare

•  Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de alimentare 
cu energie electrică.

•  Verificaţi etanşeitatea robinetului de gaz pe partea de intrare cu 
o presiune de verificare de 20 mbar la gazul metan şi 50 mbar 
la GPL.

După un minut, căderea de presiune trebuie să fie de maxim 	
10 mbar.

•  În cazul căderii mai mari de presiune, efectuaţi o detectare 
a scurgerilor la toate garniturile din faţa robinetului de gaz, 
cu ajutorul unei substanţe care produce spumă. Dacă nu s-a 
detectat nicio scurgere, repetaţi verificarea presiunii. La o altă 
cădere de presiune mai mare de 10 mbar pe minut, înlocuiţi 
robinetul de gaz. 

13.4 Măsurarea fluxului de ionizare

Vezi capitolul 10.12 „Măsurarea fluxului de ionizare”, pagina 40.

13.5 Măsurarea presiunii de racordare a gazului   
 (presiunea de curgere)

Vezi capitolul 10.7 „Măsurarea presiunii de racordare a gazului 
(presiune de curgere)”, pagina 36.

13.6 Controlarea raportului gaz-aer

Vezi capitolul 10.8 „Controlarea şi setarea raportului gaz-aer”, 
pagina 37.

13.7 Verificarea etanşeităţii pe circuitul de gaz în stare  
 de funcţionare

Vezi capitolul 10.3 „Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz”, 
pagina 33.

13.8 Măsurarea conţinutului de monoxid de carbon

Vezi capitolul 10.10 „Măsurarea conţinutului de monoxid de 
carbon”, pagina 39.
Inspectarea instalaţiei de încălzire

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

13 Inspectarea instalaţiei de încălzire

13.9 Verificarea instalaţiei de încălzire

Vezi capitolul 10.1 „Umplerea instalaţiei de încălzire”, pagina 31.

13.10 Verificarea conductei de aer proaspăt şi de gaze arse  
 cu privire la funcţionare şi siguranţă

Vezi capitolul 10.5 „Controlarea racordului de gaze arse 
şi aer necesar arderii”, pagina 35.
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

13

14.

Inspectarea instalaţiei de încălzire

13.11 Protocol de inspecţie

•  Semnaţi în dreptul lucrărilor de inspecţie efectuate 
şi înregistraţi data. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Puteţi comanda piese de schimb din 
catalogul Buderus.

Lucrări de inspecţie Pagina Data:________ Data:________ Data:________

1. Verificaţi starea generală a instalaţiei de încălzire.

2. Efectuaţi un control vizual şi al funcţionării instalaţiei de 
încălzire.

3. Verificaţi componentele instalaţiei prin care trece gazul şi apa 
cu privire la:

– Etanşeitatea în funcţionare
– Coroziunea vizibilă
– Semne de uzură

39
57

4. Verificaţi o eventuală murdărire a arzătorului, schimbătorului 
de căldură şi sifonului, scoţând instalaţia de încălzire din 
funcţiune.

5. Verificaţi arzătorul, electrozii de aprindere şi de ionizare, 
scoţând instalaţia de încălzire din funcţiune.

6. Măsuraţi fluxul de ionizare. 40 ________μA ________μA ________μA

7. Măsurarea presiunii de racordare a gazului (presiunea de 
curgere). 

36 ________mbar ________mbar ________mbar

8. Verificarea raportului gaz-aer. 37 ________Pa ________Pa ________Pa

9. Verificarea etanşeităţii pe circuitul de gaz în stare de 
funcţionare.

39

10. Măsurarea conţinutului de monoxid de carbon (CO) fără aer. 39 ________ppm ________ppm ________ppm

11. Verificarea presiunii apei din instalaţia de încălzire.
– Presiunea preliminară a vasului de expansiune (vezi şi 

Instrucţiunile de montare a vasului de expansiune)

– Presiunea de umplere

31

31

________bar

________bar

________bar

________bar

________bar

________bar

12. Verificarea conductei de aer proaspăt şi de gaze arse cu 
privire la funcţionare şi siguranţă

35

13. Verificaţi setarea corespunzătoare a regulatorului (vezi 
documentaţia regulatorului).

14. Controlul final al lucrărilor de inspecţie; documentaţi 
rezultatele măsurătorilor şi ale verificărilor.

15. Confirmaţi inspecţia corespunzătoare. 

Ştampila firmei/
Semnătura

Ştampila firmei/
Semnătura

Ştampila firmei/
Semnătura
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

1

2

14 Comutarea cazanului de încălzire la un alt tip de gaz

PERICOL DE MOARTE

prin explozia gazelor inflamabile. 

•  Efectuaţi lucrări asupra componentelor 
prin care trece gazul numai dacă deţineţi o 
autorizaţie pentru aceste lucrări. 

•  Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz.
•  Deconectaţi cazanul de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică.
•  Îndepărtaţi capacul de protecţie.
•  Desfaceţi şurubul de la robinetul de gaz (Fig. 41, 	

Poz. 1, pagina 62) şi scoateţi ştecherul (Fig. 41, 	
Poz. 2, pagina 62) din robinetul de gaz.

•  Scoateţi ştecherul din ventilator (Fig. 41, Poz. 3, 
pagina 62).

•  Desfaceţi ambele cleme de fixare (Fig. 41, 	
Poz. 4, pagina 62) de pe capacul arzătorului şi 
scoateţi capacul arzătorului cu ventilatorul şi robinetul 
de gaz.

•  Desfaceţi cele 3 şuruburi cu cap cruce şi îndepărtaţi 
robinetul de gaz de pe ventilator (Fig. 39, Poz. 1).

•  Scoateţi duza de gaz (Fig. 39, Poz. 2). 
•  Montaţi noua duză de gaz corespunzătoare tipului de 

gaz (Tab. 15). Atenţie, garniturile inelare nu trebuie 
deteriorate. 

•  Montaţi din nou totul în ordine inversă.
•  Efectuaţi lucrările de punere în funcţiune (vezi 

capitolul 10 „Punerea în funcţiune a instalaţiei de 
încălzire”, pagina 31) şi completaţi din nou protocolul 
de punere în funcţiune.

•  Suplimentar, în cadrul montării verificaţi în stare de 
funcţionare toate garniturile solicitate în controlul 
etanşeităţii.

•  Acoperiţi autocolantul „Categoria de gaz setată” cu 
autocolantul nou.

•  Montaţi din nou capacul de protecţie.

Fig. 39 Înlocuiţi duzele de gaz
Cazan de 
încălzire

Tip de gaz Diametrul 
duzelor de 
gaz în mm

Număr 
articol 
Venturi

GB142-15 Gaz metan E1 3,05 423.088A 

Gaz metan LL 3,40 423.088A 

Gaz lichefiat P 2,35 423.088A 

GB142-24 Gaz metan E1 4,45 423.072A 

Gaz metan LL 5,05 423.072A 

Gaz lichefiat P 3,35 423.072A 

GB142-30 Gaz metan E1 4,45 423.072A 

Gaz metan LL 5,05 423.072A 

Gaz lichefiat P 3,35 423.072A 

GB142-45 Gaz metan E1 5,30 423.170A 

Gaz metan LL 6,00 423.170A 

Gaz lichefiat P 4,05 423.170A 

GB142-60 Gaz metan E1 7,25 423.173A 

Gaz metan LL 8,25 423.173A 

Gaz lichefiat P 5,30 423.173A 

Tab. 15 Diametrul duzelor de gaz
1 Gaz metan îmbuteliat H.

14 Comutarea cazanului de încălzire la un alt tip de gaz

AVERTIZARE!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

15

1

14

3

2

Întreţinerea instalaţiei de încălzire în funcţie de necesităţi

•  Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică. 

•  Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz.
•  Îndepărtaţi capacul de protecţie.

15.1 Curăţarea schimbătorului de căldură,  
 a arzătorului şi a sifonului

Schimbătorul de căldură poate fi curăţat cu agentul de 
curăţare TAB2 (comandabil prin dealerii Buderus).

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

prin scurtcircuit.
•  Nu pulverizaţi agentul de curăţare pe 

arzător, aprinzător, electrodul de ionizare 
sau alte componente electrice.

•  Demontaţi aprinzătorul electric şi electrodul de 
ionizare.

•  Desfaceţi piuliţele de fixare (Fig. 40, Poz. 1).

•  Scoateţi cablul de împământare (vezi Fig. 40, Poz. 2).

•  Îndepărtaţi panoul de susţinere.

•  Scoateţi aprinzătorul electric (Fig. 40, Poz. 3) 
şi electrodul de ionizare (Fig. 40, Poz. 4) din 
schimbătorul de căldură.

15 Întreţinerea instalaţiei de încălzire în funcţie de necesităţi

ATENŢIE!

Fig. 40 Demontarea electrodului de ionizare şi a 
aprinzătorului electric

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.
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 Întreţinerea instalaţiei de încălzire în funcţie de necesităţi

•  Desfaceţi şurubul de la robinetul de gaz (Fig. 41, 
Poz. 1) şi scoateţi ştecherul (Fig. 41, Poz. 2) din 
robinetul de gaz.

•  Scoateţi ştecherul din ventilator (Fig. 41, Poz. 3).

•  Desfaceţi clemele de fixare (Fig. 41, Poz. 5) de la 
capacul arzătorului şi scoateţi capacul arzătorului 
cu ventilatorul şi robinetul de gaz (Fig. 42, Poz. 1). 
Apoi, scoateţi placa de distribuţie a amestecului 
gaz-aer (Fig. 42, Poz. 2), placa perforată (Fig. 42, 
Poz. 3; numai în GB142-15/24/30) şi arzătorul 	
(Fig. 42, Poz. 4).

•  Curăţaţi cu aer comprimat placa de distribuţie a 
amestecului gaz-aer, placa perforată şi arzătorul.

Fig. 41 Îndepărtarea racordurilor

Fig. 42 Curăţarea plăcii de distribuţie a amestecului 
gaz-aer, a plăcii perforate şi a arzătorului

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Montage- und Wartungsanleitung Heizkessel Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 02/2006

Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

15

1

Întreţinerea instalaţiei de încălzire în funcţie de necesităţi

•  Scoateţi placa de depozitare şi curăţaţi-o cu aer 
comprimat (Fig. 43).

•  Clătiţi schimbătorul de căldură cu apă.
•  Pulverizaţi schimbătorul de căldură cu agent de 

curăţare, de exemplu TAB2 (Fig. 44).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

În cazul murdăriei normale, este necesară 
o cantitate de 70-100 g de TAB2 pentru o 
singură curăţare.

•  În funcţie de gradul de murdărire, lăsaţi-l să acţioneze 
2-5 minute.

•  Montaţi din nou toate componentele în ordine 
inversă.

•  Scoateţi din funcţiune cazanul de încălzire.
•  Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” până când 

virgula zecimală apare pe display. Lăsaţi cazanul de 
încălzire să funcţioneze cca. 10 minute.

•  Scoateţi din funcţiune cazanul de încălzire.
•  Asamblaţi din nou cazanul de încălzire şi clătiţi 

schimbătorul de căldură cu apă.

Fig. 43 Scoaterea plăcii de depozitare

Fig. 44 Curăţarea schimbătorului de căldură

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

15

1 5

2

3

4

1

4

2
3

 Întreţinerea instalaţiei de încălzire în funcţie de necesităţi

Desfacerea sifonului GB142-15/24/30

•  Scoateţi conducta de scurgere a ventilului de 
siguranţă din cuplă, prin partea superioară (Fig. 45, 
Poz. 1).

•  Deşurubaţi cupla spre stânga (Fig. 45, Poz. 2).
•  Deşurubaţi ventilul de siguranţă spre stânga (Fig. 45, 

Poz. 5).
•  Îndepărtaţi sifonul din placa de condens 	

(Fig. 45, Poz. 4).
•  Desfaceţi îmbinarea sistemului bypass pentru apa de 

condens.
•  Desfaceţi şi scoateţi sifonul din cuplă (Fig. 45, Poz. 3).

Desfacerea sifonului GB142-45/60

•  Desfaceţi îmbinarea (Fig. 46, Poz. 1) şi deşurubaţi 
cupla spre stânga.

•  Îndepărtaţi sifonul din placa de condens 	
(Fig. 46, Poz. 2).

•  Desfaceţi îmbinarea (Fig. 46, Poz. 3).
•  Trageţi sifonul în faţă şi scoateţi-l din cuplă (Fig. 46, 

Poz. 4).

•  Spălaţi sifonul.
•  Înaintea remontării, umpleţi sifonul cu apă.
•  Desfaceţi clemele de fixare (Fig. 41, Poz. 5, 	

pagina 62) şi scoateţi dispozitivul de acumulare a apei 
de condens.

•  Curăţaţi dispozitivul de acumulare a apei de condens 
cu ajutorul unei perii din sârmă. 

•  Verificaţi garnitura vanei pentru apa de condens cu 
privire la eventuale deteriorări şi dacă este cazul 
înlocuiţi-o.

•  Montaţi din nou toate componentele în ordine inversă. 

La racordul din plastic al cazanului: verificaţi 
funcţionarea sistemului bypass pentru apa de 
condens

•  Pulverizaţi apă (de exemplu, cu ajutorul unui flacon 
pentru pulverizare) pe punctul de măsurare stâng 
pentru gazele arse (Fig. 47) şi verificaţi sistemul 
bypass pentru apa de condens cu privire la 
etanşeitate.

Fig. 45 Sifon GB142-15/24/30

Fig. 46 Sifon GB142-45/60

Fig. 47 Verificarea sistemului bypass pentru apa de 
condens

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

15

_______________ Pa _______________ Pa

_______________ %
_______________ %

_______________ %
_______________ %

Întreţinerea instalaţiei de încălzire în funcţie de necesităţi

15.2 Protocol de întreţinere

Completaţi protocolul în cazul întreţinerii în funcţie de 
necesităţi.

•  Semnaţi în dreptul lucrărilor de întreţinere efectuate 
şi înregistraţi data. 

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Puteţi comanda piese de schimb din 
catalogul Buderus.

Lucrări de întreţinere în funcţie de necesităţi Pagina Data:______________ Data:_____________

1. Curăţaţi arzătorul, schimbătorul de căldură şi sifonul, 
scoţând instalaţia de încălzire din funcţiune.

61

2. Controlarea şi setarea raportului gaz-aer 37

       - conţinutul de CO2 la sarcina totală
       - conţinutul de CO2 la sarcina parţială

3. Confirmaţi întreţinerea corespunzătoare. 

Ştampila firmei/
Semnătura

Ştampila firmei/
Semnătura
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.
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-H

=H

0A

0C

0E

0H.

0L

0U

0Y

-A.

-H.

rE

Acest capitol descrie modul în care puteţi citi 
semnalările de funcţionare şi defecţiune la 
sistemul principal de control Logamatic BC10 şi ce 
semnificaţie au aceste semnalări.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Indicaţii precise pentru remedierea 
erorilor şi deparazitare regăsiţi în 
Instrucţiunile de service ale cazanului de 
încălzire.

Vă puteţi adresa dealerului 
dumneavoastră Buderus sau tehnicianului 
de service autorizat Buderus.

 Semnalări de funcţionare şi defecţiune

16 Semnalări de funcţionare şi defecţiune

16.1 Semnalări de funcţionare
•  Apăsaţi repetat tasta „Afişarea stării” pentru 	

a comuta între afişajele stării.

Afişaj Semnificaţie

Funcţionare normală =/-

Cazan de încălzire în regim de încălzire

Cazan de încălzire în regim de preparare a apei calde menajere

Funcţionare normală 0

Intervalul de comutare a arzătorului, 10 minute de la pornirea arzătorului

Arzătorul este pornit

Este furnizată mai multă putere decât este solicitată 

Pregătire de funcţionare

Robinetul de gaz este deschis

Iniţializare

Temperatura pe tur este mai ridicată decât setarea

Funcţionare de test -

Apare intermitent un punct 	
în partea dreaptă jos

Cazan de încălzire în testul gazelor arse (funcţionare în regim „Specialist în domeniu”)

Funcţionare manuală -

Apare intermitent un punct 	
în partea dreaptă jos

Cazan de încălzire în regim de funcţionare manuală

Resetare

Resetare (după apăsarea tastei „Resetare” timp de 5 secunde, instalaţia de încălzire este 
resetată la starea de pornire)

Tab. 16 Semnalări de funcţionare

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.
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Semnalări de funcţionare şi defecţiune

16.2 Semnalări de defecţiune

•  Apăsaţi tasta „Afişarea stării” la sistemul principal 
de control Logamatic BC10 pentru a citi codul de 
service (de exemplu, “3A”).

•  Apăsaţi tasta „Afişarea stării” la sistemul principal de 
control Logamatic BC10 pentru a citi codul de eroare 
(de exemplu, „207”).

Semnalarea de defecţiune se compune din codul 
de service (de exemplu, „3A”) şi codul de eroare 
(de exemplu, „207”). Puteţi anula semnalarea de 
defecţiune numai cu ajutorul Instrucţiunilor de service 
ale cazanului de încălzire.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI
Pe display pot apărea aşa-numitele erori 
ale instalaţiei (de exemplu, „A11”). Acestea 
încep în principiu cu „A” şi indică o eroare 
între cazanul de încălzire şi componentele 
EMS montate suplimentar.

Informaţii detaliate despre erorile instalaţiei 
regăsiţi în Instrucţiunile de montare şi 
service ale unităţii de comandă RC30.

Display Semnificaţie

2   Flux de apă/Presiunea apei
Presiunea din instalaţie prea joasă <0,2 bari.
Diferenţa de temperatură dintre senzorul de 
siguranţă şi cel de tur este prea mare sau nu există 
o creştere a temperaturii după pornirea arzătorului.

Verificarea funcţionării pompelor printr-o 
creştere a presiunii în instalaţia de încălzire 
(în timpul pornirii pompelor, numai GB142-
15/24/30).
Creşterea temperaturii senzorului de siguranţă 
este prea mare.
Diferenţa de temperatură dintre senzorul de tur 
şi cel de retur este prea mare.

Eroare de feedback înaintea pompei.

3   Turaţia ventilatorului
Ventilatorul s-a defectat în timpul funcţionării.
Nu există flux de aer.
Fluxul de aer nu a scăzut în 24 de ore.

Ventilatorul nu funcţionează.

Ventilatorul se roteşte prea lent.
Ventilatorul se roteşte prea rapid.

Tab. 17 Coduri de service

Display Semnificaţie

4    Temperaturi
Senzorul de tur măsoară temperaturi de peste 105 °C.

Scurtcircuit între senzorul de siguranţă şi cel de tur sau 
eroare internă.

Senzorul de siguranţă este scurtcircuitat sau măsoară 
temperaturi mai mari de 130°C.

Contact slab sau senzor de siguranţă defect.

Scurtcircuit la senzorul de tur.

Contact slab sau senzor de tur defect.

6    Supravegherea flăcării
Fără semnalare de ionizare după aprindere.

Semnalare de ionizare, deşi nu există flacără.

Flacăra s-a stins în timpul fazei de încălzire.

Aprinderea durează prea mult.

7    Tensiunea de reţea
Tensiunea de reţea a fost întreruptă după o semnalare 
de defecţiune.

Eroare de temporizare în UBA.

8    Contact de comutare extern
Contact de comutare extern, de exemplu, dispozitivul de 
supraveghere a temperaturii pentru încălzirea podelei 
s-a declanşat.

9    Eroare de sistem
Erori de comunicare între UBA şi KIM.

Eroare UBA
Eroare UBA
Conectare greşită a cablului la robinetul de gaz

KIM defect

Eroare de comunicare între sistemul principal de control 
Logamatic BC10 şi UBA.

E    Eroare de sistem
Eroare internă UBA

Tab. 17 Coduri de service
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.

Pumpenmodulation einstellen17 Setarea modulării pompelor

17 Setarea modulării pompelor

În legătură cu unitatea de comandă RC30, modularea pompei 
cazanului se poate adapta în funcţie de instalaţie (vezi 
Instrucţiunile de service ale unităţii de comandă RC30). Debitele 
posibile ale apei de încălzire şi înălţimile necesare, respectiv 
valorile rezistenţei, se regăsesc în următoarele diagrame.

17.1 Înălţimile de alimentare

GB142-15/24, pompă de 4 metri
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GB142-30, pompă de 6 metri
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Fig. 48 GB142-15/24/30 modularea pompelor – înălţimi de alimentare
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.
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GB142-60

GB142-45

Semnalări de funcţionare şi defecţiune

Fig. 49 GB142-45/60 modularea pompelor – înălţimi de alimentare

Setare Tip de reglare GB142-15/24 GB142-30 GB142-451 GB142-601

0 Modulant la puterea dintre modularea maximă şi minimă Putere Putere Putere Putere
1 p = constant 150 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar
2 p = constant (setare din fabrică) 200 mbar 250 mbar 250 mbar 250 mbar
3 p = constant 250 mbar 300 mbar 300 mbar 300 mbar
4 p = constant 300 mbar 350 mbar 350 mbar 350 mbar

Tab. 18 Înălţimi de alimentare în funcţie de setările din unitatea de comandă RC30 şi tipurile de cazane de încălzire

1 Numai în cazul pompei de încălzire interne instalate (accesoriu).

GB142-45/60, pompă internă a cazanului de 7 metri (accesoriu)
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Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.
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Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Montage- und Wartungsanleitung 
enthält wichtige Informationen zur sicheren und 
sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gas-Brennwertkessels 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Die Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an den 
Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit 
Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Das Gerät entspricht den grundlegenden 
Anforderungen der zutreffenden 
europäischen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen. 
Die entsprechenden Unterlagen und das 
Original der Konformitätserklärung sind 
beim Hersteller hinterlegt.
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Declaraţie de conformitate
Noi________________________________________ 
	
declarăm cu întreaga răspundere că produsul  Logamax plus GB 142
este în conformitate cu 
cerinţele Directivelor

Directive Standard Număr de identificare
Identification number
Numéro d’identification

90/396/CEE Directiva referitoare la aparatele 
consumatoare de combustibili gazoşi

EN 483
EN 677

CE-0085BN0073

92/42/CEE Directiva privind cerinţele de eficienţă 
pentru cazanele noi de apă caldă care funcţionează cu 
combustibili lichizi sau gazoşi

- CE-0085BN0073

73/23/CEE Directiva privind joasa tensiune EN 60335 -

89/336/CEE Directiva EMC EN 55014
EN 60730-1
En 50081-1

-

Completare pentru Germania:

• EnEV din data de 16.11.2001:   Cazan cu condensaţie conform § 2, Par. 11

• 1.BImSchV din data de 07.08.1996:  NOx < 80 mg/kWh (gaz metan) conform § 7, Par. 2

Wetzlar, 21.05.2202  BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH

        Conducerea
         Becker  Dr. Schulte
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Unitatea specializată în tehnica încălzirii:


