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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 utilizare conţin informaţii 
importante pentru utilizarea sigură şi corectă a 
cazanului cu condensaţie cu funcţionare pe combustibil 
gazos Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Combustibilul corect

Pentru o funcţionare robustă, instalaţia de încălzire 
necesită combustibilul corect. La punerea în funcţiune, 
specialistul dumneavoastră înscrie în tabelul de mai 
jos tipul de combustibil cu care trebuie să funcţioneze 
instalaţia de încălzire.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
cauzate de combustibilul incorect.
•  Utilizaţi exclusiv combustibilul specificat 

pentru instalaţia dumneavoastră de 
încălzire.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Dacă doriţi să comutaţi instalaţia de 
încălzire pe alt tip de combustibil, vă 
recomandăm să consultaţi specialistul. 

Prefaţă

ATENŢIE!

Utilizaţi acest combustibil:

Ştampilă/Semnătură/Dată

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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1 Pentru siguranţa dumneavoastră

Cazanele cu condensaţie cu funcţionare pe combustibil 
gazos Logamax plus GB142-15/24/30 sunt construite 
şi finisate conform celor mai noi cunoştinţe tehnologice 
şi reguli de siguranţă. În acest sens, s-a plasat un 
accent deosebit pe uşurinţa utilizării.  Pentru o utilizare 
a instalaţiei de încălzire la un nivel optim de siguranţă, 
economicitate şi protecţie a mediului, vă recomandăm 
să respectaţi indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile de 
utilizare. 

1.1 Utilizare corespunzătoare

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

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

1.2 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.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

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

1.3 Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă

În cazul utilizării necorespunzătoare a cazanului 
Logamax plus GB142, pot surveni daune materiale.

•  Utilizaţi cazanul de încălzire numai conform 
specificaţiilor şi în stare impecabilă.

•  Apelaţi la un specialist în domeniul încălzirii pentru 
instalarea şi întreţinerea instalaţiei de încălzire.

•  Solicitaţi firmei de specialitate furnizoare a agentului 
termic consiliere referitoare la utilizarea instalaţiei de 
încălzire.

•  Citiţi cu atenţie aceste Instrucţiuni de utilizare.

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 producerea 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 şi firma 
specializată furnizoare a agentului termic!

•  În cazul emanaţiilor audibile, părăsiţi 
imediat zona periclitată.

1 Pentru siguranţa dumneavoastră

AVERTIZARE!

ATENŢIE!

AVERTIZARE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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1.3.1 Spaţiul de amplasare 

PERICOL DE MOARTE
prin intoxicare.

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

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

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

PERICOL DE INCENDIU
din cauza materialelor sau a lichidelor 
inflamabile.
•  Nu depozitaţi materiale sau lichide 

inflamabile în imediata apropiere a 
generatorului de căldură.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
cauzate de aerul necesar arderii care 
conţine impurităţi.
•  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.
•  Nu puneţi rufe la uscat în spaţiul de 

amplasare.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
cauzate de îngheţ.

•  Aveţi grijă ca spaţiul de amplasare a 
cazanului de încălzire să fie protejat 
împotriva îngheţului.

1.3.2 Lucrări asupra instalaţiei de încălzire

PERICOL DE MOARTE
prin explozia gazelor inflamabile. 
•  Montarea, racordarea conductelor de gaz 

şi evacuare a gazelor arse, prima punere 
în funcţiune, conectarea la reţeaua 
de alimentare cu energie electrică, 
întreţinerea şi reparaţiile trebuie să fie 
efectuate de o firmă specializată. 

•  Lucrările asupra componentelor prin care 
trece gazul trebuie să fie efectuate de o 
firmă de specialitate concesionară. 

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI
cauzate de neefectuarea sau efectuarea 
defectuoasă a lucrărilor de curăţare şi 
întreţinere.
•  O dată pe an, apelaţi la o firmă 

specializată pentru inspectarea, 
curăţarea şi întreţinerea instalaţiei de 
încălzire.

•  Vă recomandăm să încheiaţi un contract 
pentru inspecţia anuală şi întreţinerea în 
funcţie de necesităţi.

Pentru siguranţa dumneavoastră

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

ATENŢIE!

ATENŢIE!

AVERTIZARE!

ATENŢIE!

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 evacuate 

şi aerul proaspăt
Poz. 10: Racord pentru gaze evacuate 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, accesoriu)
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)

2 Descrierea produsului

AVERTIZARE!

2 Descrierea produsului

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).

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Descrierea produsului

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 

cazanului
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)

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

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 3 „Utilizarea instalaţiei de 
încălzire”, de la pagina 8.

Multe ale 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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3 Utilizarea instalaţiei de încălzire

3.1 Deschiderea panoului de comandă

• Deschideţi panoul de comandă printr-o apăsare scurtă.

Sertarul se deplasează în afară. Panoul de comandă din cadrul sistemului 
principal de control Logamatic BC10 (Fig. 2, pagina 7) poate avea o unitate de 
comandă suplimentară RC (de exemplu RC30) în partea dreaptă. Unitatea de 
comandă RC poate fi instalată şi într-un spaţiu de locuit, pentru a comanda comod 
instalaţia de încălzire din locuinţă.

În sertar se găsesc instrucţiunile pe scurt. Aceste sunt concepute pentru 
consultare, dacă sunteţi deja familiarizat cu instalaţia de încălzire.

3.2 Pornirea şi oprirea

3.2.1     Pornirea instalaţiei de încălzire

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul sistemului de control principal pe 
poziţia „1” (Pornit).

Prin aceasta, se porneşte întreaga instalaţie de încălzire. Displayul sistemului 
principal de control se aprinde şi indică temperatura actuală a apei din cazan în °C.

3.2.2     Oprirea instalaţiei de încălzire

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul sistemului de control principal pe 
poziţia „0” (Oprit).

În mod normal, instalaţia de încălzire rămâne constant pornită. Dacă doriţi să o 
opriţi, vă rugăm să consultaţi capitolul 5 „Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de 
încălzire”, de la pagina 14.

PERICOL DE MOARTE
prin electrocutare.

•  În caz de pericol, acţionaţi comutatorul de urgenţă pentru oprirea încălzirii din 
spaţiul de încălzire sau deconectaţi instalaţia de la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică prin intermediul siguranţei din locuinţă. 

3 Utilizarea instalaţiei de încălzire

AVERTIZARE!

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

Pornit 3

30–60 Setare directă a BC102 
în °C

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

Pornit 3

Aut Indicare prin unitatea 
de comandă (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.

Pornit 3

Tab. 1 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 GB142, vă recomandăm setarea „Aut“, dacă este 
disponibilă o unitate de comandă (în caz contrar, setare directă la BC10).

2 Programul de încălzire al unităţii de control (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).

3.4 Indicarea temperaturii maxime a cazanului

Cu ajutorul butonului rotativ „Temperatura maximă a cazanului”, 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

30–90 Setare directă a 
BC10 în °C

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

Pornit 2

Aut Indicare prin 
unitatea de 
comandă 
(presetare)

Temperatura este indicată automat de unitatea 
de comandă (de exemplu RC30). Dacă nu este 
conectată nicio unitate de comandă, valoarea 
de 90°C este valabilă ca temperatura maximă a 
cazanului.

Pornit 2

Tab. 2 Setări cu butonul rotativ „Temperatura maximă a cazanului”

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).

Utilizarea instalaţiei de încălzire

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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3.5 LED-ul „Arzător pornit“

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. 3 Semnificaţia LED-ului

3.6 Alte funcţii de utilizare şi încălzirea economică

Funcţiile sus-menţionate sunt funcţii de bază pentru comanda directă a 
cazanului de încălzire, prin sistemul principal de control Logamatic BC10.

Dacă instalaţia dumneavoastră de încălzire este dotată cu o unitate de 
comandă (de exemplu RC30, accesoriu), aceasta facilitează alte funcţii de 
utilizare. În Instrucţiunile de utilizare a unităţii de comandă sunt disponibile, de 
exemplu, informaţii despre:

- cum puteţi seta temperatura încăperii.

- cum puteţi economisi energia cu ajutorul programelor de încălzire.

- cum puteţi încălzi economic.

3 Utilizarea instalaţiei de încălzire

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

Acest capitol vă explică modul în care puteţi pregăti instalaţia 
de încălzire pentru utilizare, de exemplu, după un concediu. 
Pentru punerea în funcţiune necesitaţi:

- sistemul principal de control Logamatic BC10 şi
- o unitate de comandă (de exemplu RC20 sau RC30)

În cazul special al punerii în funcţiune fără unitate de comandă, 
întrebaţi specialistul în sisteme de încălzire cu privire la setările 
corecte pentru instalaţia dumneavoastră. Respectaţi cu stricteţe 
capitolul 6.3 „Comutarea instalaţiei de încălzire la funcţionarea 
manuală“, de la pagina 17, şi indicaţiile de siguranţă cuprinse 
în acesta.

4.1 Pregătirea de funcţionare a instalaţiei de încălzire

Pentru ca instalaţia de încălzire să poată fi pusă în funcţiune de 
dumneavoastră, trebuie să verificaţi următoarele:

-  presiunea apei din instalaţia de încălzire (vezi capitolul 8 
„Verificarea şi corectarea presiunii apei din instalaţia de 
încălzire”, pagina 19),

-  dacă ţeava de admisie a combustibilului din dispozitivul de 
blocare a alimentării cu gaz este deschisă,

-  dacă comutatorul de urgenţă pentru oprirea încălzirii, 
respectiv siguranţa din spaţiul de încălzire, este conectată.

Solicitaţi specialistului să vă indice cum puteţi aerisi instalaţia 
de încălzire.

Pentru punerea în funcţiune, procedaţi după cum urmează:

•  Rotiţi ambele butoane rotative (Fig. 3) ale sistemului 
principal de control Logamatic BC10 la „Aut“ (funcţionare 
automată). În această setare, unitatea de comandă preia 
controlul.

Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

Fig.  3 Sistem principal de control Logamatic BC10

4.2 Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire prin intermediul BC10 şi al unei unităţi  
 de comandă

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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•  Deschideţi robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz (Fig. 4, Poz. 1). Apăsaţi robinetul de blocare a 
alimentării cu gaz şi rotiţi-l spre stânga. În setarea 
„Deschis”, robinetul de blocare a alimentării cu gaz 
este paralel cu conducta de gaz.

•  Deschideţi robinetele de întreţinere (Fig. 4, Poz. 2).

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare (Fig. 5) din cadrul 
sistemului de control principal pe poziţia „1” (Pornit). 
Sistemul principal de control verifică starea actuală a 
instalaţiei şi, dacă este cazul, arzătorul întră în funcţiune.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Presiunea apei instalaţiei este verificată 
automat de sistemul principal de control 
Logamatic BC10. Dacă presiunea apei este 
prea redusă (<0,8 bar), vi se solicită prin 
intermediul displayului să umpleţi instalaţia 
de încălzire (vezi capitolul 8 „Verificarea şi 
corectarea presiunii apei din instalaţia de 
încălzire“, pagina 19).

În cazul în care cazanul de încălzire recunoaşte un 
necesar de căldură, programul de pornire se iniţiază 
şi arzătorul se prinde după cca. 30 de secunde.  
Necesarul de căldură survine dacă temperatura 
instalaţiei de încălzire sau a apei calde se situează 
sub valoarea setată. LED-ul din cadrul butonului rotativ 
respectiv se aprinde.

3 Utilizarea instalaţiei de încălzire

Fig.  4 Deschideţi robinetul de blocare a alimentării cu  
 gaz şi robinetele de întreţinere
Poz. 1: Robinet de blocare a alimentării cu gaz
Poz. 2: Robinete de întreţinere
Poz. 3: Conductă de scurtcircuitare  
 (numai pentru GB142-15/24/30)

Fig.  5 Sistem principal de control Logamatic BC10

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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•  Realizaţi setările la unitatea de comandă (de exemplu 
RC30, vezi Fig. 6). Vă recomandăm să verificaţi, 
respectiv să setaţi, următoarele:

- dispozitivul automat de pornire a funcţionării
- temperatura dorită a încăperii
- temperatura dorită a apei calde
- programul de încălzire dorit

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Instrucţiunile de utilizare ale unităţii de 
comandă (de exemplu RC30) descriu modul 
în care realizaţi aceste setări şi beneficiile 
rezultate din acestea.

•  Aşadar, citiţi şi respectaţi Instrucţiunile de 
utilizare a unităţii de comandă.

Utilizarea instalaţiei de încălzire

Fig.  6 Unitate de comandă RC30 (cu clapa deschisă)

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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5 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

Acest capitol vă explică modul în care puteţi să scoateţi din funcţiune 
cazanul de încălzire, sistemul principal de control Logamatic BC10 şi 
arzătorul.  În continuare, vi se explică modul în care puteţi opri instalaţia 
de încălzire în caz de urgenţă.

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 

cu ajutorul robinetului KFE (robinet de umplere şi golire a cazanului). 
Dispozitivul de aerisire din cel mai înalt punct al instalaţiei trebuie să fie 
deschis.

• Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz (Fig. 4, pagina 12).

5.1 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire prin intermediul BC10

Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire prin intermediul 
sistemului principal de control BC10. Odată cu scoaterea 
din funcţiune a sistemului principal de control, arzătorul se 
opreşte automat.

Oprirea instalaţiei de încălzire

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare (Fig. 7) din cadrul 
sistemului principal de control pe poziţia „0” (Oprit).

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

În caz de pericol, închideţi imediat robinetul de blocare a 
alimentării cu gaz şi deconectaţi instalaţia de încălzire de 
la reţeaua de alimentare cu energie electrică (vezi capitolul 
1.3 „Respectaţi aceste indicaţii de siguranţă”, pagina 4).

5 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

ATENŢIE!

Fig.  7 Sistem principal de control Logamatic BC10 

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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6.1 Afişarea semnalărilor de funcţionare

În starea normală de funcţionare, displayul indică 
temperatura actuală a apei din cazan. Cu ajutorul 
tastei „Afişarea stării” puteţi afişa şi alte informaţii.

•  Apăsaţi repetat tasta „Afişarea stării” pentru a 
comuta între afişajele stării.

Afişaj (exemplu) Semnificaţie
Temperatura actuală a apei din cazan
Presiunea actuală a instalaţiei

Semnalare de funcţionare (vezi Tabelul 4): 
starea actuală a instalaţiei de încălzire

1 Afişajul standard pentru această stare de funcţionare. Acest afişaj 
apare după 5 minute, dacă nu se apasă nicio tastă.

2 În funcţie de starea de funcţionare, se pot afişa şi alte valori. Prin 
apăsarea repetată a tastei „Afişarea stării” reveniţi la punctul de 
pornire.

Semnalări de funcţionare şi defecţiuni

6 Semnalări de funcţionare şi defecţiuni

Afişaj Semnificaţie
Funcţionare normală =/-  1

Cazan de încălzire în regim de încălzire

Cazan de încălzire în regim de preparare a apei calde menajere

Funcţionare normală 0    1

Interval de comutare a arzătorului, 10 minute de la pornirea acestuia

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 cea setată

Funcţionare de test -       1

Apare un punct în partea dreaptă jos

Cazan de încălzire în regim de testare a gazelor evacuate (funcţionare în regimul „Specialist în domeniu”)

Funcţionare manuală -    1

Un punct este afişat intermitent 
în partea dreaptă jos

Cazan de încălzire în regim de funcţionare manuală

Presiune prea joasă a apei H 7 2

/
Afişajul comută

Presiunea apei este prea joasă (între 0,2 şi 0,8 bar). Valoarea denumită „P” indică presiunea actuală a apei.
Umpleţi instalaţia de încălzire, vezi capitolul 8.2 „Completarea cu apă”, pagina 21.

Tab. 4  Semnalări normale de funcţionare 
1  Apăsaţi tasta „Afişarea stării” pentru a afişa această semnalare de funcţionare.
2  Se afişează automat, mai precis fără apăsarea tastei.

Fig. 8    Tasta „Afişarea stării”

2
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6.2  Recunoaşterea şi resetarea   
 defecţiunilor

În caz de defecţiune, codul defecţiunii este afişat 
intermitent pe displayul sistemului principal de control 
BC10. Unitatea decomandă RC30 indică defecţiunile 
sub formă de semnalări cu text simplu.

Dacă există o defecţiune, displayul se aprinde 
intermitent şi nu afişează temperatura actuală a apei 
din cazan, respectiv o semnalare de funcţionare 
menţionată în Tabelul 4.
Semnalările de defecţiune încep cu un alt caracter 
decât:

–„0“
–„–“
–„=“

Exemplu: „6A“ = arzătorul nu porneşte

•  Apăsaţi tasta „Resetare“ (Fig. 9) timp de 
aproximativ 5 secunde pentru a reseta defecţiunea.

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

Dacă displayul afişează ulterior o semnalare normală 
de funcţionare din Tabelul 4, defecţiunea a fost 
îndepărtată. Dacă survine din nou o defecţiune, 
repetaţi resetarea de două până la trei ori.

Dacă defecţiunea nu se poate reseta:

•  Notaţi semnalarea de defecţiune şi înştiinţaţi 
specialistul în sisteme de încălzire.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

cauzate de îngheţ.

În cazul temperaturilor scăzute, instalaţia 
de încălzire poate îngheţa dacă nu se află 
în funcţiune, de exemplu, din cauza unei 
opriri în caz de defecţiune.

•  Dacă instalaţia de încălzire nu a 
funcţionat timp de mai multe zile din 
cauza unei defecţiuni, trebuie să 
evacuaţi apa de încălzire din cel mai 
jos punct al instalaţiei prin intermediul 
robinetului KFE, pentru a o proteja în 
cazul pericolului de îngheţ.

5 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

ATENŢIE!

Fig. 9   Resetarea defecţiunii cu ajutorul tastei „Resetare”

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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6.3  Comutarea instalaţiei de încălzire la  
 funcţionarea manuală

În regimul de funcţionare manuală, instalaţia de 
încălzire poate fi utilizată independent de unitatea 
de comandă, de exemplu, dacă există o defecţiune 
la unitatea de comandă (funcţionare de urgenţă). 
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. Tasta „Specialist în 
domeniu” este utilizată de specialist şi pentru testul 
gazelor evacuate.

•  Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” (Fig. 10) mai 
mult de 5 secunde, până când virgula zecimală 
apare intermitent pe display.

•  Rotiţi butonul rotativ (Fig. 11) pentru a seta 
temperatura maximă a apei din cazan (temperatura 
pe turul cazanului).

•  Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” până când 
virgula zecimală dispare de pe display pentru a 
dezactiva funcţionarea manuală.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Funcţionarea manuală nu se opreşte 
automat.

•  Trebuie să dezactivaţi funcţionarea 
manuală prin apăsarea tastei „Specialist 
în domeniu” pentru a reactiva 
funcţionarea automată.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

la încălzirea podelei: prin supraîncălzirea 
conductelor.

•  Limitaţi temperatura maximă a apei 
din cazan cu ajutorul butonului rotativ 
„Temperatura maximă a cazanului” 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 alimentării cu energie 
electrică, 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).

Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

Fig. 10  Oprirea funcţionării manuale

ATENŢIE!

ATENŢIE!

Fig. 11  Buton rotativ „Temperatura maximă a   
 cazanului”

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Acest capitol vă explică de ce sunt importante inspecţia şi 
întreţinerea regulate ale instalaţiei de încălzire.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

din cauza neefectuării sau efectuării 
defectuoase a lucrărilor de curăţare şi 
întreţinere.

•  O dată pe an, apelaţi la o firmă specializată 
pentru inspectarea, curăţarea şi întreţinerea 
instalaţiei de încălzire.

•  Vă recomandăm să încheiaţi un contract 
pentru inspecţia anuală şi întreţinerea în 
funcţie de necesităţi.

Din următoarele motive, instalaţia dumneavoastră de 
încălzire trebuie inspectată şi întreţinută regulat:

– Pentru a obţine un randament ridicat şi a utiliza 
instalaţia de încălzire în mod economic (consum redus 
de combustibil),

– Pentru a obţine un nivel înalt de siguranţă a utilizării,

– Pentru a menţine arderea ecologică la un nivel înalt. 

7  Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei de încălzire

7  Inspectarea şi întreţinerea instalaţiei de încălzire

ATENŢIE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Acest capitol vă indică modul în care puteţi controla şi 
corecta presiunea apei instalaţiei de încălzire.

Pentru a garanta funcţionarea instalaţiei 
dumneavoastră de încălzire, trebuie să se găsească 
suficientă apă în aceasta.

Drept agent termic, în cadrul instalaţiei de încălzire de 
utilizează apa. În funcţie de scopul utilizării, apa este 
denumită diferit.

– Apă de umplere:
 Apa cu care este umplută instalaţia de încălzire 

înaintea primei puneri în funcţiune.
– Apă de completare:
 Apa cu care reumpleţi instalaţia de încălzire după o 

eventuală scurgere de apă.
– Apă de încălzire:
 Apa care se află în instalaţia dumneavoastră de 

încălzire.

DETERIORĂRI ALE INSTALAŢIEI

cauzate de completările frecvente.

Dacă trebuie să umpleţi frecvent instalaţia 
de încălzire cu apă de completare, 
instalaţia se poate deteriora în funcţie 
de calitatea apei, din cauza coroziunii şi 
calcifierii.

•  Întrebaţi specialistul în sisteme de 
încălzire dacă apa din regiunea 
dumneavoastră se poate utiliza netratată 
sau dacă aceasta trebuie preparată.

•  Înştiinţaţi firma specializată furnizoare a 
agentului termic dacă trebuie să utilizaţi 
frecvent apa de completare.

Dacă presiunea apei din instalaţia de încălzire este 
prea joasă, trebuie să umpleţi instalaţia cu apă de 
completare.

Când trebuie să verificaţi presiunea apei din instalaţia 
de încălzire?

– Apa de umplere sau de completare nou introdusă 
pierde mult volum în primele zile, deoarece conţine 
o cantitate mare de gaz. În cazul instalaţiilor de 
încălzire umplute de curând, trebuie să verificaţi 
presiunea apei mai întâi zilnic şi apoi la intervale tot 
mai mari. 

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Dacă apa de umplere sau de completare 
elimină gaz, se formează perne de aer în 
instalaţia de încălzire. Instalaţia de încălzire 
începe să emită un zgomot specific.

•  Aerisiţi instalaţia de încălzire prin 
intermediul corpurilor de încălzire, 
dacă este cazul umpleţi-o cu apă de 
completare.

– Dacă instalaţia de încălzire pierde foarte puţin 
volum, trebuie să controlaţi presiunea apei de 
încălzire o dată pe lună.

Verificarea şi corectarea presiunii apei din instalaţia de încălzire

8 Verificarea şi corectarea presiunii apei din instalaţia de încălzire

ATENŢIE!
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Anlagendruck ist viel zu niedrig (< 0,2 bar). 

����

����

���

����

8.1 Verificarea presiunii apei din instalaţia  
 de încălzire

Cazanul Logamax plus GB142 este dotat cu un senzor 
de presiune digital, care supraveghează permanent 
presiunea apei din instalaţie.

•  Apăsaţi tasta „Specialist în domeniu” pentru a afişa 
presiunea actuală a apei din instalaţia de încălzire (în 
starea normală de funcţionare).

Dacă presiunea apei este prea joasă (<0,8 bar), se 
solicită automat umplerea cu apă de completare prin 
intermediul displayului sistemului principal de control 
BC10 (vezi Tabelul 5, „Afişaje posibile ale stării la 
umplere”, pagina 20). Pe displayul unităţii de comandă 
(de exemplu RC30) se afişează semnalarea respectivă 
cu text simplu.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Presiunea instalaţiei depinde de 
temperatură. La cea mai înaltă temperatură 
a apei cazanului, presiunea din instalaţie 
nu trebuie să depăşească 3 bar (ventilul 
de siguranţă se deschide). Dacă instalaţia 
este rece, vă recomandăm să respectaţi 
valoarea de referinţă de cca. 1,5 bar pentru 
majoritatea tipurilor de instalaţii.

•  Vă rugăm să extrageţi valorile presiunii 
de umplere necesare din protocolul de 
punere în funcţiune, inclus în Instrucţiunile 
de montare şi întreţinere a cazanului de 
încălzire.

8 Verificarea şi corectarea presiunii apei din instalaţia de încălzire

Afişaj (exemple) Domeniu de 
valori

Semnificaţie Stare de funcţionare/Ajutor

Presiunea actuală din instalaţie Stare normală de funcţionare

(comutare)
Avertizare1: 
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 resetaţi 

presiunea minimă de umplere (≥1,0 bar).
  Display: când instalaţia de încălzire este 

umplută, presiunea acesteia mai este 
afişată timp de 10 minute, apoi apare 
afişarea standard (temperatura apei 
cazanului).

             (intermitent)
Eroare 1: presiunea din instalaţie este 
mult prea joasă (<0,2 bar).

Eroare
Instalaţia de încălzire reintră în 
funcţiune abia la 1,0 bar.
• Umpleţi instalaţia de încălzire 

şi resetaţi presiunea minimă de 
umplere (≥1,0 bar).

Display: ca mai sus, la „Avertizare”

Tab. 5  Afişări posibile ale stării la umplere

1  Se afişează numai dacă există o semnalare sau o eroare

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8.2 Umplerea cu apă de completare

Dacă presiunea apei a scăzut sub 0,8 bar, procedaţi 
după cum urmează:

RECOMANDĂRI PENTRU 
UTILIZATORI

Pentru umplerea instalaţiei de încălzire, 
utilizaţi numai apă curentă netratată.

•  Înşurubaţi clapa de închidere (Fig. 12, Poz. 1) a 
robinetului de umplere şi golire (Fig. 12, Poz. 3).

•  Înşurubaţi ştuţurile pentru furtun (Fig. 12, Poz. 2) 
la robinetul de umplere şi golire.

•  Introduceţi un furtun umplut cu apă în ştuţ, astfel 
încât să nu intre aer în conductă.

•  Deschideţi robinetul de umplere şi golire  
(Fig. 12, Poz. 3).

•  Asiguraţi-vă că robinetele de apă (Fig. 13, Poz. 1) 
sunt deschise (paralel cu conducta).

Verificarea şi corectarea presiunii apei din instalaţia de încălzire

Fig. 12  Robinet de umplere şi golire
Poz. 1:  Capac de închidere (deşurubat)
Poz. 2:  Ştuţ pentru furtun (deja înşurubat)
Poz. 3:  Robinet de umplere şi golire

Fig. 13 Robinete de întreţinere

Poz. 1:  Robinete de întreţinere

Poz. 2:  Conductă de scurtcircuitare  
 (numai pentru GB142-15/24/30)
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•  Deschideţi cu atenţie robinetul de apă şi umpleţi încet 
instalaţia de încălzire. Respectaţi displayul sistemului 
principal de control Logamatic BC10 (Fig. 14). 
Valoarea afişată (de exemplu „P0.8”) este mai mare la 
umplere. Exemplu: valoarea afişată „P0.8” corespunde 
unei presiuni în instalaţie de 0,8 bar.

•  Dacă se atinge presiunea recomandată a apei de  
1,5 bar („P1.5”), închideţi robinetul de apă şi robinetul 
de umplere şi golire (Fig. 12, Poz. 3, pagina 21).

•  Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul ventilelor 
de aerisire din corpurile de încălzire.

•  Dacă presiunea scade prin aerisire, trebuie să 
completaşi cu apă şi să refaceţi presiunea.

•  Scoateţi furtunul din robinetul de umplere şi golire. 
Deşurubaţi ştuţurile şi depozitaţi-le. Înşurubaţi capacul 
de închidere.

8 Verificarea şi corectarea presiunii apei din instalaţia de încălzire

Fig. 14  Afişajul digital al presiunii apei
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Note
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Unitatea specializată în tehnica încălzirii:

Germania
 BBT Thermotechnik GmbH

Buderus Deutschland, D-35573 Wetzlar
www.heiztechnik.buderus.de
info@heiztechnik.buderus.de

Austria
Buderus Austria Heiztechnik GmbH
Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels

www.buderus.at
office@buderus.at

Elveţia
Buderus Heiztechnik AG

Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch


