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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă 

1.1 Explicarea simbolurilor

Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul și gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile 
pentru evitarea pericolului.
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta prejudicii 

materiale.
• PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale ușoare până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale grave.
• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 

corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instructiuni de siguranţă

La existenta mirosului de gaz
B Închideţi robinetul de gaz.
B Se deschide fereastra.
B Nu se va actiona nici un întrerupator electric.
B Se stinge flacara deschisa, neprotejata.
B Se va suna din exterior societatea de distributie a 

gazului si firma de specialitate autorizata.

La existenta mirosului de gaze arse
B Deconectaţi aparatul.
B Se deschid usile si ferestrele.
B Se anunta firma de specialitate autorizata.

Amplasare, montaj
B Alegeţi numai o firmă specializată să vă amplaseze 

și să vă monteze aparatul.
B Nu schimbaţi părţile conducătoare de gaze arse.
B La funcţionarea dependentă de aerul din incintă: 

nu închideţi sau micșoraţi orificiile de ventilaţie și 
aerisire de la nivelul ușilor, ferestrelor și pereţilor. În 
cazul montării de ferestre cu rosturi etanșe, asiguraţi 
alimentarea cu aer de ardere.

Întretinerea
B Recomandari pentru beneficiar: contractul de 

întretinere trebuie încheiat cu o firma specializata, 
autorizata ISCIR iar aparatul trebuie verificat 
periodic.

B Beneficiarul raspunde de siguranta centralei si de 
reglarea instalatiei in vederea unei poluari cat mai 
reduse a mediului.

B Se vor folosi numai piese de schimb originale!

Materiale inflamabile si cu pericol de explozie
B Materialele inflamabile (hârtie, diluanti, vopsele etc.) 

nu trebuie depozitate în apropierea aparatului.

Aer de ardere/aer din încăpere
B Evitaţi pătrunderea de substanţe agresive în aerul 

de ardere/aerul din încăpere (de exemplu care 
conţin hidrocarburi de halogeni, compuși pe bază 
de clor sau fluor).  Veţi putea evita astfel apariţia 
coroziunii.

Informarea beneficiarului
B Beneficiarul trebuie informat despre modul de 

funcţionare al centralei și trebuie să ia la cunoștinţă 
condiţiile de funcţionare.

B Beneficiarii trebuie atenţionaţi asupra faptului că nu 
au voie să facă modificări ale aparatului.

Puteţi recunoaște mesajele de avertizare 
prin fundalul de culoare gri, triunghiul de 
avertizare și chenarul în care sunt 
încadrate.

Dacă există pericol de electrocutare, 
semnul de exclamare din triunghi va fi 
înlocuit de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu presupun 
un pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea 
sunt încadrate de linii deasupra textului și 
sub text

Simbol Semnificaţie

B Etapă de operaţie

Trimitere la alte texte din document 
sau la alte documente

• Enumerare/listă de înregistrări

– Enumerare/listă de înregistrări (al 2-lea 
nivel)

Tab. 1
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2 Prescripţii

2.1 Referitor la aceste instrucţiuni
Prezentele indicaţii de montaj conţin informaţii 
importante cu privire la montarea în siguranţă și 
corectă a setului de racordare și a setului de racordare 
cu vană cu 3 căi.

Prezentele indicaţii de montaj sunt destinate 
specialistului, care, în baza instruirii și a experienţei 
sale  dispune de cunoștinţe cu privire la utilizarea 
instalaţiilor de încălzire, precum și a instalaţiilor de gaz.

2.2 Utilizare conform destinaţiei
Este admisă montarea setului de racordare numai la 
nivelul cazanului de încălzire Logamax plus 
GB162-65/80/100.

Este admisă montarea setului de racordare cu vană cu 
3 căi numai la nivelul cazanului de încălzire Logamax 
plus GB162-65. Pentru valori mai mari de putere, setul 
de racordare cu vană cu 3 căi nu este adecvat.

2.3 Valabilitatea prevederilor
Și prescripţiile modificate sau completările sunt 
valabile în momentul instalării și trebuie respectate.

B Pentru montarea și operarea instalaţiei 
de ardere, respectaţi normele și 
directive naţionale specifice, precum și 
documentele tehnice cu privire la 
instalaţia de ardere.
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3 Conţinut de livrare
B Verificaţi în momentul livrării dacă ambalajul este 

intact.
B Verificaţi conţinutul de livrare pentru a constata 

dacă este complet.

3.1 Set de racordare

Fig. 1 Conţinut de livrare

1 Capac detașabil
2 Armătură pentru lucrări de întreţinere, roșie (VK turul 

echipamentului de încălzire) cu robinet de golire, 
manometru, termometru1). și supapă de siguranţă

3 Documentaţia tehnică
4 Robinet, galben (GAS)
5 Robinet pentru lucrări de întreţinere, albastru (RK 

returul echipamentului de încălzire) cu pompă, robinet 
de golire, termometru1) și supapă de refulare

6 Bară de legătură
7 Conducta de condensat1)

8 Garnitură plată de cauciuc 1½ " (2x)

În caz de deteriorare sau dacă există 
lipsuri, vă rugăm să luaţi legătura cu 
furnizorul dumneavoastră.

1) numai la setul de racordare cu pompă UPER 25-80

6 720 646 828-002.1TD
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3.2 Set de racordare cu vană cu 3 căi

Legendă la fig.1:
1 Indicaţii de montaj

2 Set de racordare cu supapă cu 3 căi:
A: supapă de siguranţă 1"
B: Robinet de golire
C: Armătură pentru lucrări de întreţinere, roșie

(VK turul echipamentului de încălzire)
D: Manometru
E: Bară de legătură
F: Pompă
G: Supapă de refulare
H: Robinet de alimentare și de golire
J: Armătură pentru lucrări de întreţinere, albastră

(RK returul echipamentului de încălzire)

3 Robinet de gaz, galben (GAS) cu dispozitiv termic 
de siguranţă TAS (K)

4 Conducta de condensat

5 Garnitură plată de cauciuc 1½ " (2 ×)

6 Manta

7 Cablu de conexiune senzor de temperatură

8 Cablu prelungitor senzor de temperatură

9 Cablu de conexiune vană cu 3 căi

10 Ţeavă tur boiler Ø 35 mm, cu cot de 90°

11 Vană cu trei căi montată în prealabil în ţeava de 
tur a instalaţiei de încălzire și a boilerului + cot de 
90°

12 Conductă (montaj pe perete) Ø 35 mm, l=75 mm 
(3x)

13 Ø 35 mm presetupă de fixare (montată în 
prealabil) (3x)

14 Conductă Ø 35 mm, l=300 mm

15 Conductă (montaj cadru în cascadă) Ø 35 mm, 
l=180 mm (3x)

16 Senzor pentru temperatura boilerului + sârmă de 
fixare

17 Ţeavă retur boiler Ø 35 mm

18 Cot de 90°Ø 35 mm

19 Presetupă de fixare cu filet exterior G 5/4" 
(accesorii)

Fig. 2 Conţinut de livrare set de racordare cu vană 
cu 3 căi

1
2

1
2

3

6 720 615 676-002.2TD
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4 Dimensiuni

Fig. 3 Dimensiuni și racorduri (dimensiuni în mm)

K1 Combinaţie stânga
K2 Combinaţie stânga la cadrul în cascadă
K3 Combinaţie dreapta la cadrul în cascadă

1 Vană cu 3 căi
2 Set de racordare
3 Ţeavă retur boiler Ø 35 mm
4 Conductă Ø 35 mm, l=300 mm (dacă boilerul se află în 

partea dreaptă a echipamentului de încălzire, renunţaţi 
la această conductă)

A 463,5 mm (poate fi scurtat)
B 463,5 mm (poate fi scurtat)
C Evacuare condens diametru exterior Ø 24 mm
D Racord de gaz set de racordare filet interior 1"
E Racord de gaz echipament de încălzire filet interior 1"
F Tur echipament de încălzire filet interior G1½ "
G Retur echipament de încălzire filet interior G1½ "
H Tur set de racordare filet exterior G1½ "
J Retur set de racordare filet exterior G1½ "

E E

C

C

D

F
F/G

G

H
J/H

J

A B

6 720 615 676-003.2TD
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5 Montaj
Aspecte generale cu privire la montaj
B Executaţi toate racordurile fără tensiuni interne.
B Asiguraţi etanșeitatea între racorduri și îmbinările cu 

filet ale racordurilor, iar după finalizarea lucrărilor 
este obligatoriu să efectuaţi o verificare a etanșeităţii 
la gaz și la apă (a se vedea și instrucţiunile de montaj 
și întreţinere ale echipamentului de încălzire).

5.1 Selecţia setului de racordare
B Alegeţi setul de racordare corespunzător cu ajutorul 

tab. 2.

5.2 Realizarea racordului de gaze

Fig. 4 Garnitură din cauciuc

Fig. 5 Realizarea racordului de gaze

1 Robinet gaz
2 Dispozitiv termic de siguranţă TAS
3 Racord de gaz

B Realizaţi în Germania racordul de gaz conform TRGI 
(Reguli tehnice privind instalaţiile cu gaz).

B Instalaţi robinetul de gaz [1] la nivelul conductei de 
gaz (GAS). Robinetul de gaz este dotat cu un 
dispozitiv termic de siguranţă TAS [2].

B Racordaţi conducta de gaz fără tensiune la racordul 
de gaz [3].

PERICOL: Pericol de moarte prin explozia 
gazelor inflamabile.
B Executaţi lucrările la componentele 

conducătoare de gaz numai dacă aveţi 
certificare pentru aceste lucrări.

GB162-65 GB162-80 GB162-100

Sistem multiplu 
(sistem în 
cascadă)

Set de racordare cu pompă 
UPER 25-80/UPS 25-80

Sistem 
individual cu 
butelie de 
egalizare

Set de racordare cu pompă 
UPER 25-80/UPS 25-80

Sistem 
individual fără 
butelie de 
egalizare

1) Set de 
racordare 
cu pompă 

UPER 
25-80

1) Demontaţi supapa de refulare din setul de racordare (sub 
pompă) numai în cazul sistemelor simple sau nu utilizaţi un 
set de racordare sau o butelie de egalizare, ci optaţi pentru o 
pompă separată cu ajutorul instrucţiunilor de montaj și 
întreţinere ale echipamentului.

1) Set de 
racordare 
cu pompă 

UPER 
25-80

2)

2) Nu utilizaţi un set de racordare sau o butelie de egalizare, ci 
optaţi pentru o pompă separată cu ajutorul instrucţiunilor de 
montaj și întreţinere ale echipamentului.

Tab. 2 Selecţia setului de racordare

PERICOL: Pericol de moarte ca urmare a 
scurgerii de gaze.
B Asiguraţi-vă că garnitura plată de 

cauciuc montată din fabrică se află în 
îmbinarea cu filet (pe partea cazanului) 
(  fig. 4, lupa).

6 720 614 027-04.1TD

6 720 615 676-004.2TD

1

2 3
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5.3 Înlăturarea supapei de refulare 
(numai la montarea cazanelor 
individuale)

În cazul în care înălţimea de refulare rămasă, conform 
fig. 26 de la pagina 17, nu este suficientă, supapa de 
refulare montată la cazanele individuale fără butelie de 
egalizare poate fi înlăturată.

Supapa de refulare trebuie înlăturată anterior montării 
turului și returului de încălzire pentru a permite 
înlăturarea completă a acesteia!

Fig. 6 Demontarea pompei

B Demontaţi pompa [1].
B Înlăturaţi garnitura plată de cauciuc [2].

Fig. 7 Scoateţi supapa de refulare

B Înlăturaţi supapa de refulare [1]. În acest mod este 
distrusă supapa de refulare.

Vă recomandăm montarea unui filtru de 
gaz în conducta de alimentare cu gaz 
conform DIN 3386.
B Respectaţi normele și prevederile 

naţionale specifice pentru racordul de 
gaz.

PERICOL: Pericol de moarte prin explozia 
gazelor inflamabile.
În urma executării lucrărilor de punere în 
funcţiune și întreţinere pot apărea 
neetanșeităţi la nivelul conductelor și al 
îmbinărilor cu filet.

B Efectuaţi o verificare corespunzătoare a 
etanșeităţii.

B La identificarea neetanșeităţilor se vor 
folosi doar agenţi aprobaţi.

AVERTIZARE: 
Defectarea instalaţiei la sistemele în 
cascadă sau la sistemele individuale cu 
butelie hidraulica de egalizare ca urmare a 
revenirii mediului de încălzire.

B Înlăturaţi supapa de refulare din setul de 
racordare numai la sistemele 
individuale, dacă înălţimea de refulare 
rămasă (  fig. 26, pagina 17) este 
insuficientă.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei
ca urmare a debitului scăzut sau a 
colmatării conductelor.

B Asiguraţi-vă că nu rămân în conductă 
resturi din supapa de refulare.

6 720 614 027-021.1TD

1

2

6 720 614 027-022.1TD

1
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Fig. 8 Scoateţi supapa de refulare

B Rotiţi și agitaţi setul de racordare (  fig. 8).

Fig. 9 Remontarea pompei

B Reintroduceţi apoi garnitura plată de cauciuc [2] și 
montaţi pompa [1] la loc.

5.4 Montarea turului și a returului 
încălzirii

Fig. 10 Montarea armăturii pentru lucrări de 
întreţinere

1 Supapă de siguranţă
2 Pompă
3 Armătură pentru lucrări de întreţinere, albastră
4 Racord pentru ţeava de retur
5 Racord cu filet AS-HKV32 (accesorii)
6 Racord pentru ţeava de tur
7 Armătură pentru lucrări de întreţinere, roșu

B Montaţi armăturile pentru lucrări de întreţinere, 
albastră [3] și roșie [7], fiecare cu garnitura plată de 
cauciuc poziţionată, la nivelul racordurilor RK și VK 
(returul și turul echipamentului de încălzire).

B Racordaţi ţeava turului fără tensiune la nivelul 
armăturii pentru lucrări de întreţinere, roșu [7]. 
Dacă este necesar, utilizaţi racordurile cu filet 
(accesorii, [5]).

B Racordaţi ţeava de retur fără tensiune la nivelul 
armăturii pentru lucrări de întreţinere, albastru [3]. 
Dacă este necesar, utilizaţi racordurile cu filet 
(accesorii, [5]).

B Pentru calcularea diametrelor ţevii de tur și a celei 
de retur este necesară respectarea înălţimii de 
refulare rămasă după setul de racordare în condiţiile 
unui debit minim necesar (  fig. 26, pagina 17). 
Diametrele minime ale ţevii de tur și de retur sunt 
1½ " respectiv Ø 35½ mm.

B Montaţi direct înainte și direct după filtrul de 
impurităţi un robinet pentru curăţarea filtrului.

Pentru protecţia întregii instalaţii de 
încălzire recomandăm montarea unui filtru 
de impurităţi în ţeava de retur. La 
racordarea echipamentului de încălzire la o 
instalaţie de încălzire montată cu mult timp 
înainte, montarea acestuia este absolut 
necesară.

6 720 614 027-023

6 720 614 027-024.1TD

1

2

În cazul în care instalaţia de încălzire 
include ţevi din material plastic, de 
exemplu, pentru încălzire prin pardoseală, 
conductele trebuie să fie etanșe la difuzia 
oxigenului. În cazul în care conductele nu 
corespund normelor DIN 4726/4729, este 
necesară o separare a sistemului prin 
intermediul schimbătorului de căldură.

6 720 615 676-005.2TD

1 2

3

4

7

5
6
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5.5 Montarea conductelor cu vană cu 3 căi (numai GB162-65)

Fig. 11 Vedere din faţă și din spate - amplasarea 
boilerului stânga (montaj pe perete)

B Montaţi 3 conducte [4] (75 mm pentru montajul pe 
perete sau 180 mm pentru montajul pe cadru în 
cascadă) la setul de racordare cu vană cu 3 căi.

B Montaţi vana cu 3 căi pe cele două conducte din 
ţeava de tur a echipamentului de încălzire [3].

B Montaţi ţeava de tur a boilerului [1] la nivelul vanei cu 
3 căi, în funcţie de poziţia boilerului, spre stânga 
( fig. 11) sau spre dreapta (  fig. 3).

B Montaţi cotul de 90° pe conducta din ţeava de retur 
a echipamentului de încălzire [4].

B Montaţi ţeava de retur a boilerului [9] la nivelul 
cotului de 90°, în funcţie de poziţia boilerului, spre 
stânga (  fig. 11) sau spre dreapta ( fig. 3).

B Montaţi presetupa de fixare 90° pe ţeava de retur.
B Montaţi conducta [2] (l=300mm), în funcţie de 

poziţia boilerului, pe ţeava de retur a boilerului sau 
pe ţeava de tur a boilerului.

B Folosind cele două presetupe de fixare rămase [6], 
montaţi boilerul sau schimbătorul de căldură în plăci 
pe ţeava de tur și ţeava de retur a boilerului.

5.6 Montarea robinetului de alimentare 
și golire

Armătura pentru lucrări de întreţinere pentru retur 
(albastru) este prevăzută deja cu un robinet de 
alimentare și de golire. Din acest motiv nu este 
necesară montarea unui robinet de alimentare și golire.

5.7 Montarea supapei de refulare
Armătura pentru lucrări de întreţinere pentru retur 
(albastru) este prevăzută deja cu o supapă de refulare 
integrată. Din acest motiv nu este necesară montarea 
unei supape de refulare în ţeava de retur.

5.8 Montarea supapei de siguranţă

B Înlocuiţi supapa de siguranţă numai cu o supapă de 
siguranţă care corespunde setului de racordare.

5.9 Montarea sifonului

PRECAUŢIE: 
Un boiler poate fi poziţionat în partea 
dreaptă a echipamentului de încălzire 
numai dacă echipamentul de încălzire este 
montat pe un sistem în cascadă cu 
asamblare liniară (TL).

6 720 615 676-006.2TD

1

2 3

4
7

5

6

9

8

Pentru a evita creșterea peste limită a 
presiunii din instalaţia de încălzire este 
necesară o supapă de siguranţă.

O supapă de siguranţă este cuprinsă în 
setul de racordare (  fig. 10, [1]).

PERICOL: Pericol de moarte prin otrăvire.
B În cazul în care sifonul nu este umplut 

cu apă, gazele de ardere eliminate pot 
cauza un pericol de moarte pentru 
oameni.
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Fig. 12 Umplerea sifonului cu apă

B Alimentaţi cu apă sifonul (din pachetul de livrare a 
echipamentului de încălzire).

Fig. 13 Montarea sifonului

1 Sifon

B Montaţi sifonul [1] la racordul de evacuare 
condensat (AKO).

Fig. 14 Montaţi furtunul ondulat

1 Sifon
2 Manșetă de cauciuc
3 Furtun ondulat

B Montaţi furtunul ondulat [3] și garnitura-manșetă de 
cauciuc [2] la sifon [1].

5.10 Racordarea conductei de condensat 
(opţional)

B Racordaţi conducta de condensat la sifon.

Fig. 15 Conducta de condensat

1 Conducta de condensat

Respectaţi următoarele prevederi:
• Prevederile privind decretul apelor reziduale.
• Pentru evacuarea condensatului trebuie utilizate ţevi 

de plastic cel puţin până la evacuarea în ţeava 
colectoare.

• Condensatul trebuie să se poată scurgă liber până 
într-o pâlnie (sau recipient de neutralizare). Astfel se 
evită retenţia condensatului în echipamentul de 
încălzire. Se interzice ca sifonul din setul de 
racordare să aibă o legătură fixă cu conducta de 
condensat. Distanţa minimă între sifon și conducta 
de condensat este de 2 cm [1].

Sifonul este echipat cu un închizător-
baionetă. După introducere, rotiţi sifonul 
¼  de rotaţii în sens antiorar până se 
blochează.

6 720 614 027-06.1TD

6 720 646 828-006.1TD

1

1

2

3
7746800108-14.1TD

6 720 614 027-011.1TD

1
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5.11 Racordarea vasului de expansiune 
(accesoriu)

Fig. 16 Racordarea vasului de expansiune

1 Capac orb
2 Conductă pentru vasul de expansiune

B Înlăturaţi capacul orb [1] și racordaţi conducta.
B Montaţi vasul de expansiune (accesoriu) prin 

intermediul unei conducte [2] la nivelul racordului 
afla deasupra armăturii de culoare albastră pentru 
lucrări de întreţinere (retur).

Racordarea vasului de expansiune în cazul amplasãrii mul-
tiple (amplasare în cascadã)
În cazul sistemelor în cascadă este necesar numai un 
vas de expansiune pentru instalaţia de încălzire.

Fig. 17 Racordarea vasului de expansiune în cazul 
amplasării multiple (amplasare în cascadă)

1 Vas de expansiune (AG)

B Racordaţi vasul de expansiune [1] la secţiunea 
secundară a buteliei de egalizare, în retur, pentru ca 
fiecare echipament de încălzire să se afle în legătură 
cu vasul de expansiune.

Descrierea exactă a montajului poate fi găsită în 
indicaţiile de montaj aferente sistemului în cascadă.

Suplimentar, fiecare echipament de încălzire trebuie 
asigurat cu un vas de expansiune propriu (AG).

AVERTIZARE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de supapa de siguranţă defectă.
B Vasul de expansiune trebuie să fie 

dimensionat suficient conform 
DIN 4708.

7214 5700-001.1TD

2

1

VK RK VK RKGAS GAS

6 720 615 676-009.2TD

1
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6 Realizarea conexiunii electrice

6.1 Racordarea pompei

Fig. 18 Deschiderea ușii cazanului

B Deschideţi zăvorul ușii cazanului rotind cheia de 
aerisire un sfert de rotaţie [1].

B Apăsaţi zăvorul în jos [2] și deschideţi ușa cazanului 
[3].

B Îndepărtaţi capacul setului de racordare [4].

Fig. 19 Rabatarea în sus a capacului racordurilor 
electrice

B Desfaceţi 1 șurub al capacului racordurilor electrice 
și rabataţi în sus capacul.

Fig. 20 Pozarea cablurilor pompei

1 Cabluri pompă

Fig. 21 Pozarea cablurilor pompei

1 Cabluri pompă

B Pozaţi cele 2 cabluri ale pompei de la echipamentul 
de încălzire, prin orificiu, sub cutia terminală, în 
direcţie descendentă (  fig. 20, [1] și fig. 21, [1]).

1.
2.

3.

4.
6 720 615 676-010.1TD

6 720 614 027-15.1TD

6 720 646 828-009.1TD

1

6 720 646 828-010.1TD

1
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Fig. 22 Racordarea pompei

1 Ștecăr cablu pentru tahometru
2 Ștecăr cablu de reţea

B Introduceţi ștecărul cablului pentru tahometru [1] la 
nivelul pompei.

B Introduceţi ștecărul cablului de reţea [2] la nivelul 
pompei.

6.2 Racordarea vanei cu 3 căi

Fig. 23 Regletă echipament de încălzire  vană cu 3 
căi externă

B Racordaţi ștecărul vanei cu 3 căi la borna albă DWV 
de la nivelul echipamentului de încălzire. Utilizaţi în 
acest scop cablul de adaptor [1] livrat împreună cu 
vana cu 3 căi.

6.3 Racordarea senzorului de 
temperatură pentru apă menajeră

Fig. 24 Regletă echipament de încălzire  senzor de 
temperatură apă caldă

B Racordaţi senzorul de temperatură pentru apă caldă 
la borna de culoare gri FW. Utilizaţi în acest scop 
cablul de adaptor [1] livrat împreună cu setul de 
racordare cu vană cu 3 căi.

6.4 Montarea capacului
B Introduceţi capacul cu muchia superioară îndoită în 

canelura barei inferioare (  fig. 25).

Fig. 25 Montarea capacului

6 720 646 828-011.1TD

2

1

7214 5400-01.1TD

1

Clapeta panoului de comandă de la nivelul 
echipamentului de încălzire trebuie să fie 
închisă.

1

1 2

7214 5400-02.1TD

6 720 615 676-14.1TD
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7 Punerea în funcţiune

La punerea în funcţiune este obligatoriu să 
respectaţi instrucţiunile de montaj și de 
întreţinere aferente echipamentului de 
încălzire. Respectaţi instrucţiunile de 
siguranţă și prevederile.
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8 Date tehnice

Fig. 26 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare cu vană cu 3 căi (UPER 25-80)

A Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare cu vană cu 3 căi (UPER 25-80) - cu supapă de refulare (încălzire)
B Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare cu vană cu 3 căi (UPER 25-80) - cu supapă de refulare (boiler)
C Încălzire
D Boiler
E Înălţimea de refulare rămasă [mbar]
F Debit volumic [l/h]
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Fig. 27 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare (UPS 25-80) - cu și fără supapă de refulare

1 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare, fără supapă de refulare (UPS 25-80)
2 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare, cu supapă de refulare (UPS 25-80)
[mbar] Înălţimea de refulare
[l/h] Debit volumic

Fig. 28 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare (UPER 25-80) - cu și fără supapă de refulare

1 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare, fără supapă de refulare (UPER 25-80)
2 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare, cu supapă de refulare (UPER 25-80)
[mbar] Înălţimea de refulare
[l/h] Debit volumic
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Notiţe
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