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 Cuvânt înainte
Cuvânt înainte
Stimată clientă, stimate client,

De 275 ani încălzirea a reprezentat preocuparea 
noastră principală. Încă de la început ne investim 
întreaga energie și dedicare pentru a dezvolta soluţii 
individuale în vederea creării unei ambianţe plăcute 
pentru dumneavoastră.

Indiferent dacă este vorba de căldură, apă caldă sau 
ventilaţie – cu un produs Buderus beneficiaţi de 
tehnică de încălzire extrem de eficientă a cărei calitate 
este garantată de Buderus, care dorește să vă asigure 
un confort sigur și de durată.

Fabricăm produsele conform celor mai noi tehnologii și 
avem grijă ca produsele noastre să fie armonizate în 
mod eficient. Întotdeauna punem pe primul plan 
rentabilitatea și aspectul ecologic.

Vă mulţumim că aţi ales compania noastră și vă 
garantăm că vă vom oferi eficienţă în utilizarea energiei 
și un grad sporit de confort. Pentru ca aceasta să fie de 
lungă durată, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de utilizare. Dacă totuși întâmpinaţi probleme, vă 
rugăm să apelaţi la unitatea de service autorizat. 
Acesta vă va ajuta de fiecare dată cu plăcere.

Într-un anumit moment nu reușiţi să contactaţi 
instalatorul? În acest caz, serviciul nostru pentru clienţi 
stă în permanenţă la dispoziţia dumneavoastră!

Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul 
dumneavoastră produs Buderus!

Echipa Buderus
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!2
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Indicaţii privind manualul de 
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B Înainte de utilizarea acestui produs Logano plus citiţi 
cu atenţie instrucţiunile de utilizare.

B Păstraţi instrucţiunile de utilizare în vederea 
consultării ulterioare.
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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
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 daune 

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

Pericol în caz de miros de gaze
B Închideţi robinetul de gaz.
B Deschideţi ferestrele și ușile.
B Nu acţionaţi întrerupătoarele electrice și nu utilizaţi 

telefonul, ștecherul sau soneria!
B Stingeţi flăcările deschise. Fumatul interzis! Nu 

folosiţi bricheta!
B Avertizaţi locuitorii casei, dar nu acţionaţi soneria.
B În situaţia în care se aud scăpări de gaze, părăsiţi 

clădirea fără întârziere. Nu permiteţi accesul terţilor, 
informaţi poliţia și pompierii din exteriorul clădirii.

B Din exterior luaţi legătura telefonic cu societatea de 
alimentare cu gaz și firma de specialitate autorizată.

Pericol în cazul mirosului de gaze arse
B Deconectaţi cazanul ( pagina 14).
B Deschideţi ferestrele și ușile.
B Înștiinţaţi firma de specialitate autorizată.

Amplasare, reconstrucţie
B Instalarea și reglarea corespunzătoare a arzătorului 

și a aparatului de reglare reprezintă condiţiile pentru 
o operare în siguranţă și rentabilă a cazanului de 
încălzire.

B Montarea sau reconstruirea cazanului de încălzire 
trebuie efectuată numai de către o firmă de 
specialitate autorizată.

B Nu modificaţi elementele sistemului de evacuare a 
gazelor arse.

B Nu acoperiţi și nu micșoraţi orificiile de aerisire și 
evacuare a aerului din uși, ferestre și pereţi. În cazul 
montării de ferestre cu rosturi etanșe asiguraţi 
alimentarea cu aer de ardere.

B Utilizaţi boilerul exclusiv pentru încălzirea apei 
calde.

B Nu închideţi în niciun caz supapele de siguranţă! 
Pe parcursul încălzirii se poate scurge apă la nivelul 
supapei de siguranţă a circuitului agentului termic și 
al ţevilor de apă caldă.

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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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
Inspectare/service
B Recomandare pentru clienţi: Încheiaţi contracte 

de service și întreţinere cu realizarea inspecţiilor 
anuale de către o firmă de specialitate autorizată.

B Lucrările de service și de reparaţii trebuie efectuate 
numai de către firmele de specialitate autorizate.

B Deficienţele trebuie remediate imediat pentru a evita 
defectarea instalaţiei.

B Utilizatorul este răspunzător pentru siguranţa și 
compatibilitatea instalaţiei de încălzire cu mediul 
înconjurător.

B Folosiţi numai piese de schimb originale! În cazul 
defecţiunilor apărute în urma utilizării unor piese de 
schimb nelivrate de Buderus, societatea nu își 
asumă nicio responsabilitate.

Pericol datorat nerespectării propriei siguranţe în 
cazuri de urgenţă, de exemplu în caz de incendiu
B Nu vă expuneţi niciodată unui pericol de moarte. 

Siguranţa proprie are întotdeauna întâietate.

Pericol ca urmare a materialelor explozive și ușor 
inflamabile
B Lucrările la componentele conducătoare de gaz se 

vor efectua numai de către o firmă de specialitate 
autorizată.

B Nu utilizaţi și nu depozitaţi materiale ușor inflamabile 
(hârtie, diluanţi, vopsele, etc.) în apropierea 
cazanului de încălzire.

Pericol de intoxicare. Alimentarea cu o cantitate 
insuficientă de aer poate provoca pericole ca 
urmare a ieșirii gazelor arse!
B Vă rugăm să vă asiguraţi că orificiile pentru aer 

proaspăt și uzat nu s-au micșorat sau închis.
B Atunci când insuficienţa nu este remediată imediat, 

cazanul de încălzire nu trebuie exploatat.

Pericol datorat daunelor produse de apă
B În cazul unui pericol grav de inundaţie, scoateţi din 

funcţiune la timp echipamentul înainte de 
pătrunderea apei la nivelul sistemului de alimentare 
cu combustibil sau la nivelul sistemului de 
alimentare cu energie electrică.

B Nu utilizaţi echipamentul în cazul în care una dintre 
componentele sale se află în apă.

B Contactaţi fără întârziere un tehnician calificat din 
cadrul serviciului pentru clienţi care să vă verifice 
echipamentul și să schimbe piesele sistemului de 
reglare, precum și armătura de gaz care a stat sub 
apă.

Aer de ardere
B Menţineţi aerul de ardere fără materiale agresive (de 

exemplu hidrogenuri halogenate, care conţin 
compuși de clor și fluor). Veţi putea evita astfel 
apariţia coroziunii.

B Evitaţi contaminarea cu o cantitate ridicată de praf.

Consilierea clientului
B Informaţi utilizatorul cu privire la modul de 

funcţionare a cazanului de încălzire și comunicaţi-i 
instrucţiunile producătorului referitoare la instalaţia 
de încălzire (firma de specialitate autorizată).

Alte instrucţiuni importante
B În caz de supraîncălzire sau dacă alimentarea cu 

gaz nu se oprește, nu întrerupeţi sau opriţi sub nicio 
formă alimentarea cu energie electrică a pompei. În 
schimb, întrerupeţi alimentarea cu gaz din alt punct 
aflat în exteriorul instalaţiei de încălzire.

B Sistemul pentru aerul de ardere trebuie verificat 
anual. Schimbaţi toate piesele care prezintă semne 
de deteriorare cauzate de coroziune sau de alţi 
factori.

B Cazanul de încălzire trebuie să fie supus anual 
lucrărilor de service efectuate de către o societate 
de prestări servicii calificată. Inspecţia trebuie să 
includă arzătorul principal, întregul sistem pentru 
aerul de ardere, respectiv de aer proaspăt și orificiile 
de ventilaţie sau de pătrundere a aerului. Schimbaţi 
toate piesele care prezintă semne de deteriorare 
cauzate de coroziune sau de alţi factori.

Daune cauzate de erorile de utilizare
Erorile de utilizare pot cauza vătămări corporale și/sau 
prejudicii materiale.

B Asiguraţi-vă că echipamentul nu este utilizat de 
copii fără a fi supravegheaţi și că acesta nu va 
constitui obiectul lor de joacă.

B Asiguraţi-vă că au acces numai persoanele care 
sunt în măsură să exploateze echipamentul în mod 
adecvat.
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2 Date despre produs
2 Date despre produs
Pentru utilizarea sigură, economică și ecologică a 
instalaţiei de încălzire, vă recomandăm să respectaţi 
cu atenţie instrucţiunile de siguranţă și instrucţiunile de 
utilizare.

Aceste instrucţiuni oferă utilizatorului instalaţiei de 
încălzire o privire de ansamblu asupra utilizării și 
deservirii cazanului.

2.1 Declaraţie de conformitate
Acest produs corespunde în construcţia și 
comportamentul său de funcţionare normelor 
europene precum și cerinţelor specifice fiecărei ţări. 
Conformitatea este marcată cu simbolul CE. Declaraţia 
de conformitate a produsului este disponibilă pe 
internet pe site-ul www.buderus.de/konfo sau poate fi 
solicitată la reprezentanţa locală Buderus.

2.2 Utilizare conform destinaţiei
Logano plus GB402 este conceput pentru utilizarea în 
mod curent drept cazan pe gaz în condensaţie pentru 
încălzirea locuinţei și încălzirea apei potabile.

Cazanul de încălzire poate fi echipat cu o unitate de 
control, de exemplu RC35 (disponibilă separat).

2.3 Calitatea apei (apa de alimentare 
și completare)

Pentru informaţii privind compoziţia apei, vă rugăm să 
consultaţi manualul de operare anexat „Cerinţe privind 
compoziţia apei pentru schimbatoarele de căldură din 
aluminiu“.

2.4 Eliminarea ca deșeu
B Eliminaţi materialul utilizat la ambalarea cazanului 

de încălzire în mod ecologic.
B Componentele instalaţiei de încălzire care trebuie 

înlocuite vor fi eliminate în condiţii ecologice de o 
structură autorizată.
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!6



2 Date despre produs
2.5 Descrierea produsului
Logano plus GB402 ( Fig. 1) este un cazan pe gaz în 
condensaţie cu schimbător de căldură din aluminiu.

Fig. 1 Logano plus GB402 - Componente principale

1 Perete frontal cazan
2 Vană de gaz
3 Aparat de reglare (MC10 și BC10)
4 Arzător pe gaz (bară de combustibil)
5 Bloc de cazan cu protecţie termică
6 Mantaua cazanului
7 Vană de condensat și sifon
8 Automat de ardere

Componentele principale pentru Logano plus GB402 
( Fig. 1) sunt:
• Aparat de reglare
• Cadrul aparatului și manta
• Bloc de cazan cu protecţie termică
• Arzător pe gaz

Aparatul de reglare monitorizează și controlează toate 
componentele electrice ale cazanului de încălzire.

Blocul cazanului transmite căldura produsă de arzător 
apei de încălzit. Protecţia termică reduce pierderile 
prin radiere și cele în regim de stand-by.
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7



3 Operare
3 Operare

3.1 Elementele panoului de comandă
În spatele capacului reglării se află controlerul de bază 
(BC10), care facilitează operarea de bază a instalaţiei 
de încălzire sau a cazanului de încălzire Logano plus 
GB402.

B Pentru a ajunge la panoul de comandă al controlerului 
de bază, ridicaţi capacul aparatului de reglare.

Fig. 2 Elemente de comandă ale controlerului de 
bază BC10

1 Întrerupător de funcţionare (Pornit/Oprit)
2 Buton rotativ pentru valoarea nominală a apei calde
3 LED „Preparare apă caldă“
4 Display pentru mesaje de stare 
5 Buton rotativ pentru temperatura maximă a apei din 

cazan
6 LED „Solicitare de căldură“
7 Capacul soclului pentru unitatea de comandă RCxx
8 LED „Arzător“ (Pornit/Oprit)
9 Bucșă de racordare pentru ștecherul de diagnostic
10 Tasta „Status display“
11 Tasta „Coșar“ pentru testul de gaze arse și regim manual
12 Tasta „Reset“ (tasta de deparazitare)

Comutator general
Cu ajutorul întrerupătorului de funcţionare [1] conectaţi 
și deconectaţi cazanul de încălzire.

Tasta „Reset“
Dacă există o defecţiune, porniţi din nou cazanul de 
încălzire cu ajutorul tastei „Reset“ [12].

Aceasta este necesară numai în cazul erorilor blocante 
(mesajul de pe display luminează intermitent). Erorile 
blocante dispar automat, în cazul în care se remediază 
cauzele. Display-ul indică „rE“ în timpul realizării 
resetării.

d-Tasta „Coșar“
Cu ajutorul tastei d [11], cazanul de încălzire poate fi 
comutat pe operare manuală (regim manual), de 
exemplu atunci când reglarea instalaţiei de încălzire 
este defectă (de exemplu unitatea de comandă) 
( Tab. 5, pagina 11).

e-Tasta „Status display“
Cu ajutorul tastei e [10] se poate afișa pe display 
temperatura actuală a apei din cazan, presiunea de 
operare, etc. ( Tab. 4, pagina 11).

Posibilitate de racordare pentru ștecherul de 
diagnostic 
Specialistul în sisteme de încălzire poate racorda aici 
un ștecher de diagnostic (Service Tool) [9].

LED „Arzător“ (Pornit/Oprit)
LED-ul „Arzător“ (Pornit/Oprit) [8] semnalizează starea 
de operare a arzătorului.
În cazul în care arzătorul se află în funcţiune, iar apa din 
cazan este încălzită, LED-ul se aprinde. În cazul în care 
apa din cazan se află la temperatura dorită sau nu 
există niciun fel de solicitare de căldură, LED-ul se 
stinge.

LED „Solicitare de căldură“
În cazul în care se efectuează o reglare a necesarului 
de căldură, LED-ul „Solicitare de căldură“ [6] se 
aprinde, (de exemplu atunci când spaţiile care trebuie 
încălzite prezintă o temperatură prea scăzută).

Buton rotativ pentru temperatura maximă a apei 
din cazan
Cu ajutorul butonului rotativ pentru temperatura 
maximă a apei din cazan [5] setaţi temperatura limită 
superioară a apei din cazan ( Cap. 3.2.2). Unitatea 
este ˚C.

Display
Pe display [4] se afișează statusul și valorile instalaţiei 
de încălzire. Dacă există o defecţiune, display-ul 
afișează direct deranjamentul sub forma unui cod de 
defecţiune. În cazul erorilor blocante mesajul de stare 
luminează intermitent.

Buton rotativ pentru valoarea nominală a apei calde
Cu ajutorul butonului rotativ pentru Apă caldă-Valoare 
nominală [2] se specifică temperatura dorită a apei 
calde ( Cap. 3.2.1). Unitatea este ˚C.

În cazul unei instalaţii de încălzire cu mai 
multe cazane de încălzire (sistem în 
cascadă) trebuie efectuate setări la aparatul 
de reglare al fiecărui cazan de încălzire.

6 720 617 694-01.1RS

1

2 3 4 5 6

12 11 10 9 8 7

Dacă arzătorul indică o defecţiune după 
remedierea deranjamentului, consultaţi 
Cap. 6. Dacă este necesar, apelaţi la firma 
de specialitate autorizată pentru 
remedierea defecţiunilor.
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!8



3 Operare
LED „Preparare apă caldă“
În cazul în care apare un necesar de căldură pentru 
apa caldă, LED-ul „Preparare apă caldă“ se aprinde [3], 
(de exemplu atunci când este necesară apă caldă/
fierbinte).

3.2 Reglarea temperaturilor

3.2.1 Specificarea valorii nominale a apei calde
B Cu ajutorul butonului rotativ pentru Apă caldă-

Valoare nominală [1] se setează temperatura dorită 
a apei calde din rezervorul de apă caldă.

Fig. 3 Buton rotativ Apă caldă-Valoare nominală

În cazul în care se încarcă apă caldă sau 
temperatura apei calde se situează sub 
valoarea nominală (solicitare de căldură), 
LED-ul [2] situat sub butonul rotativ se 
aprinde.

6 720 617 694-04.1RS

1

2

Stare Explicaţie LED

0 Oprit Nicio alimentare cu apă caldă (numai regim de încălzire). Oprit

Eco Operare cu reducerea 
consumului de energie1), 

Temperatură apă caldă 60 ˚C

Abia atunci când temperatura scade vizibil, apa caldă este 
reîncălzită până ajunge la temperatura de 60 ˚C. Atfel se 
reduce numărul de porniri ale arzătorului și consumul de 
energie. Totuși, apa poate fi mai rece în primele momente.

În2)

30 – 60 Setare directă la BC101) în ˚C Temperatura este bine reglată la BC10 și nu poate fi 
schimbată cu o unitate de comandă.

În2)

Aut Indicaţie privind unitatea de 
comandă1)

(Setare prealabilă)

Temperatura este setată la unitatea de comandă (RCxx). 
Atunci când nu este montată nicio unitate de comandă, 
temperatura de 60 ˚C este considerată temperatura 
maximă a apei calde.

În2)

Tab. 2 Setări cu butonul rotativ pentru Apă caldă-Valoare nominală
1) Programul de încălzire (ceasornic de contact) a controlerului de cameră rămâne activ, astfel că nu se mai pregătește apă caldă în regim 

de noapte.

2) Cazul în care se încarcă apă caldă sau temperatura apei calde se situează sub valoarea nominală (solicitare de căldură), LED-ul situat 
sub butonul rotativ se aprinde.
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9



3 Operare
3.2.2 Setarea temperaturii apei din cazan
B Cu ajutorul butonului rotativ pentru temperatura 

maximă a apei din cazan [1] setaţi temperatura limită 
superioară a apei din cazan pentru regimul de 
încălzire conform Tab. 3.

Fig. 4 Unitatea de comandă a controlerului de bază 

1 Buton rotativ pentru temperatura maximă a apei din 
cazan

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei la încălzirea 
prin pardoseală prin supraîncălzirea 
conductelor!
B La încălzirea prin pardoseală, nu setaţi 

temperatura maximă a apei din cazan 
peste 40 ˚C.

Pentru reducerea consumului de energie, 
setaţi temperatura maximă a apei din 
cazan la o valoare suficient de redusă 
pentru a fi în permanenţă caldă.
Dacă temperatura este reglată prea jos, 
temperatura dorită a încăperii nu poate fi 
atinsă.
Indicaţii suplimentare privind reducerea 
consumului de energie se găsesc în 
instrucţiunile de utilizare ale unităţii de 
comandă sau ale aparatului de reglare.

6 720 617 694-05.1RS

1

Poziţia 
termostatului

Reglaj pentru Explicaţie

0 Regimul de încălzire este deconectat (eventual numai regimul de producere 
a apei calde).

40 Încălzire prin 
pardoseală

Temperatura dorită a apei din cazan în ˚C75 – 90 Radiatoare

90 Convectoare

Aut Încălzire prin 
pardoseală

Radiatoare

Convectoare

Temperatura este stabilită cu o unitate de comandă RCxx în mod automat 
prin curba de încălzire. În cazul în care nu este montată nicio unitate 
de comandă, temperatura de 90 ˚C este considerată temperatura maximă 
a apei din cazan.

Tab. 3 Setări ale butonului rotativ pentru temperatura maximă a apei din cazan
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!10



3 Operare
3.3 Afișarea valorilor pe display
Cu ajutorul tastei e [1] se pot afișa informaţii pe 
display cu privire la regimul de operare al cazanului de 
încălzire. Se afișează valorile actuale măsurate:

• Temperatura apei din cazan (mesaj permanent)
• Suprapresiune de funcţionare
• Cod de regim

Fig. 5 Controler de bază BC10

1 Tasta „Status display“

3.4 Regim manual (regim de urgenţă)
În regimul manual instalaţia de încălzire poate fi 
utilizată independent de la o unitate de comandă 
(RCxx) (regim de urgenţă în cazul unei defecţiuni a 
unităţii de comandă). Cazanul de încălzire este utilizat 
cu temperatura reglată de la butonul rotativ pentru 
temperatura maximă a apei din cazan ca valoare 
nominală. Instalaţia de încălzire trebuie să rămână în 
regim manual doar pentru o scurtă durată de timp.

6 720 617 694-02.1RS
1

Afișarea stării

Etapa Display

[\/2/4| Temperatura pe tur actuală măsurată în ˚C.

e [p/1.6| Suprapresiunea de funcţionare actuală măsurată în bari.

e [-/h/\| Cod de funcţionare (în acest caz: cazanul de încălzire se află în regim de 
încălzire).

e sau așteptare 
5 minute

[\/2/4| Înapoi la meniu: temperatura pe tur actuală măsurată.

Tab. 4 Citirea informaţiilor privind regimul de operare

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate 
de îngheţ!
Instalaţia de încălzire poate îngheţa în 
cazul unei pene de reţea sau a întreruperii 
tensiunii de alimentare. 

B Pentru ca instalaţia de încălzire să 
rămână în funcţiune, după pornire 
reactivaţi regimul manual (în mod 
special când există pericol de îngheţ).

Activarea/Dezactivarea meniului regimului manual

Etapa Display

[\/2/4| Temperatura pe tur actuală măsurată în ˚C.

d 
> 5 secunde

[/2/4} Activarea regimului manual: Ţineţi apăsată tasta d mai mult de 5 secunde. 
Atât timp cât display-ul nu afișează în colţul drept inferior un punct intermitent, 
regimul manual este activat.

d
> 2 secunde

[\/2/4| Încheierea regimului manual
(în urma întreruperii reţelei se încheie și regimul manual).

Tab. 5 Regim manual (regim de urgenţă)
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11



3 Operare
3.5 Setarea timpului de funcţionare a pompelor

Pentru majoritatea situaţiilor se recomandă reglarea de 
bază a timpului de funcţionare al pompelor. 

Excepţie în cazul reglării cu senzor pentru 
temperatura interioară: În cazul în care există 
pericolul de îngheţ pentru componentele instalaţiei de 
încălzire situate în exteriorul razei de acţiune a 
termostatului de cameră (de exemplu radiatorul din 
garaj), timpul de funcţionare al pompelor trebuie reglat 
la 24 de ore ( Tab. 6).

La reglarea cu senzor de temperatură 
exterioară și temperaturi sub 3 ˚C pompa 
se închide permanent în mod automat.

Meniu setări

Etapa Display

[\/2/4| Temperatura pe tur actuală măsurată în ˚C (mesaje în regim normal de 
operare).

e e 
(de 2 ori) [\/f/5|

Timpul de funcţionare al pompelor în minute
Apăsaţi tasta d pentru [f/d1| (24 de ore)
Ţineţi apăsată tasta c până se ajunge la timpul dorit de funcţionare 
al pompelor (cel puţin [f//0| = 15 secunde)

e e (2 ori) 
sau așteptare 5 minute

[\/2/4| Înapoi la regimul normal de operare.

Tab. 6 Timpul de funcţionare al pompelor
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!12



4 Operarea instalaţiei de încălzire
4 Operarea instalaţiei de încălzire

4.1 Pornirea instalaţiei de încălzire
Înainte de pornire asiguraţi-vă,

• că suprapresiunea de funcţionare este suficientă,
• că alimentarea cu combustibil de la dispozitivul 

principal de blocare a gazului este deschisă și
• că întrerupătorul de încălzire este conectat.

4.1.1 Puneţi în funcţiune instalaţia de încălzire 
prin intermediul controlerului de bază 
(BC10) și al unităţii de comandă (RCxx)

B Setaţi ambele butoane rotative ale aparatului de 
reglare la „AUT“ (operare automată). În această 
poziţie unitatea de comandă (RCxx) preia controlul.

Fig. 6 Butonale rotative la „AUT“ 

B Aduceţi întrerupătorul de exploatare la nivelul 
controlerului de bază în poziţia „1“.
Aparatul de reglare verifică statusul actual al 
instalaţiei și eventual intră în funcţiune arzătorul.

În cazul în care cazanul de încălzire recunoaște o 
solicitare de căldură, se iniţiază programul de pornire, 
iar arzătorul se aprinde după circa 30 de secunde. 
Apare o solicitare de căldură atunci când temperatura 
de încălzire sau temperatura apei calde este mai 
scăzută decât valoarea setată. LED-ul situat sub 
butonul rotativ corespunzător se aprinde.

Fig. 7 Pornirea instalaţiei de încălzire

Recomandăm ca la unitatea de comandă (RCxx) să se 
verifice sau să se seteze următoarele:
• regimul de funcţionare automat
• temperatura dorită a încăperii
• temperatura dorită a apei calde
• programul de încălzire dorit

Fig. 8 Unitate de comandă (de exemplu RC35 cu 
clapeta deschisă )

6 720 618 585-60.1RS

6720614021-041.1TD

Instrucţiunile de utilizare ale unităţii de 
comandă (RCxx) specifică modul de 
realizare a acestor setări și scopul în care 
pot fi utilizate acestea.
B Citiţi și respectaţi instrucţiunile de 

utilizare ale unităţii de comandă (RCxx).

7 747 010 718-04.1RS
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4 Operarea instalaţiei de încălzire
4.2 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

4.2.1 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de 
încălzire prin intermediul aparatului de 
reglare

Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire prin 
intermediul controlerului de bază Logamatic BC10. 
Odată cu scoaterea din funcţiune a controlerului de 
bază Logamatic BC10 se oprește automat și arzătorul. 

B Opriţi instalaţia de încălzire cu ajutorul 
întrerupătorului de exploatare al BC10 (poziţia „0“).

B Închideţi alimentarea cu carburant a sistemului 
principal de închidere.

Fig. 9 Controlerul de bază Logamatic BC10 

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

Explicaţi clientului conduita în caz de urgenţă, de 
exemplu în situaţia unui incendiu.

B Nu vă expuneţi în nicio situaţie unui pericol de 
moarte. Siguranţa proprie are întotdeauna 
întâietate.

B Închideţi alimentarea cu carburant a sistemului 
principal de închidere.

B Întrerupeţi tensiunea de alimentare a instalaţiei de 
încălzire prin întrerupătorul de urgenţă al instalaţiei 
de încălzire sau cu ajutorul siguranţei 
corespunzătoare a imobilului.

4.3 Verificaţi suprapresiunea de 
funcţionare, umpleţi cu apă caldă și 
aerisiţi

Apa caldă proaspăt introdusă pierde în primele zile din 
volum deoarece continuă să se degazeifice într-un 
procent ridicat. Astfel se formează bule de aer, iar apa 
caldă începe să bolborosească.

B La început verificaţi zilnic suprapresiunea de 
funcţionare la instalaţiile de încălzire noi, eventual 
umpleţi cu apă caldă și aerisiţi radiatorul.

B Ulterior, verificaţi lunar suprapresiunea de 
funcţionare, eventual umpleţi cu apă caldă cazanul 
de încălzire și aerisiţi radiatorul.

4.3.1 Verificarea suprapresiunii de funcţionare
Firma de specialitate din domeniul sistemelor de 
încălzire a reglat indicatorul roșu al manometrului [1] la 
suprapresiunea de funcţionare recomandată (minim 
1 bar) și a înregistrat-o în Tab. 7, pagina 15.

B Verificaţi dacă indicatorul manometrului [2] se află în 
interiorul marcajului verde [3].

B Când indicatorul manometurlui se află sub marcajul 
verde, umpleţi cu apă caldă.

Fig. 10 Manometru pentru instalaţii închise

1 Indicator roșu
2 Indicatorul manometrului
3 Marcaj verde

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
îngheţ! 
Atunci când instalaţia de încălzire nu este 
în funcţiune, aceasta poate îngheţa.
B În cazul unui pericol de îngheţ, protejaţi 

instalaţia de încălzire împotriva 
îngheţului. În acest scop, evacuaţi apa 
caldă în punctul de minim al instalaţiei 
de încălzire. Sistemul de aerisire din 
punctul de maxim al instalaţiei de 
încălzire trebuie să fie deschis.

Opriţi instalaţia de încălzire numai în caz de 
urgenţă prin intermediul siguranţei din 
camera de amplasare sau cu ajutorul 
întrerupătorului de urgenţă al instalaţiei de 
încălzire.

6 720 615 876-59.1RS

3

2

1
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4 Operarea instalaţiei de încălzire
4.3.2 Umpleţi cu apă caldă și aerisiţi
Solicitaţi firmei dumneavoastră de specialitate din 
domeniul sistemelor de încălzire să vă arate unde se 
află la instalaţia de încălzire, în exteriorul cazanului de 
încălzire, robinetul KFE (robinetul de umplere și de 
golire a cazanului) în vederea umplerii cu apă caldă.

B Racordaţi furtunul la robinetul de apă. Branșaţi 
furtunul umplut cu apă la capătul furtunului de 
alimentare și golire al robinetului KFE, asiguraţi-l cu 
brida de furtun și deschideţi robinetul KFE.

B Umpleţi încet instalaţia de încălzire. Verificaţi 
indicatorul de presiune (manometru).

B Când se atinge suprapresiunea de funcţionare 
dorită, închideţi robinetul de apă și robinetul KFE.

B Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
supapelor de aerisire de la nivelul radiatoarelor.

B La scăderea suprapresiunii de funcţionare ca 
urmare a aerisirii (a se vedea setarea indicatorului 
roșu al manometrului Fig. 10, pagina 14), este 
necesară umplerea cu apă.

B Desfaceţi furtunul de la robinetul KFE.

PRECAUŢIE: Pericol pentru sănătate ca 
urmare a contaminării apei potabile!
B Respectaţi legislaţia naţională și 

normele de prevenire a contaminării 
apei potabile (de exemplu ca urmarea a 
apei provenite din instalaţiile de 
încălzire).

B Pentru Europa respectaţi normele EN 
1717.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
variaţiile de temperatură!
În cazul în care alimentaţi instalaţia de 
încălzire în stare caldă, tensiunile create de 
temperatură pot provoca fisuri datorate 
tensiunii. Cazanul de încălzire își pierde 
etanșeitatea.

B Alimentaţi instalaţia de încălzire doar în 
stare rece (temperatura pe tur trebuie să 
măsoare maxim 40 °C).

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
umplerea frecventă!
Dacă este necesară completarea 
frecventă cu apă caldă, există riscul 
deteriorării instalaţiei de încălzire, în 
funcţie de compoziţia apei, prin coroziune 
și depuneri de piatră.

B Întrebaţi specialistul în sisteme de 
încălzire dacă puteţi utiliza apa locală 
fără pregătire sau dacă este cazul să fie 
pregătită.

B Când este necesară manipularea apei 
de umplere, umplerea instalaţiei de 
încălzire trebuie efectuată de o firmă de 
specialitate din domeniul sistemelor de 
încălzire.

B Respectaţi cerinţele privind calitatea 
apei specificate în „Cerinţe privind 
compoziţia apei pentru schimbătoarele 
de căldură din aluminiu“. Înregistraţi 
cantitatea de apă de umplere în 
manualul de operare conform 
indicaţiilor firmei de specialitate din 
domeniul sistemelor de încălzire.

B În cazul în care este necesară umplerea 
frecventă cu apă de umplere, informaţi 
firma de specialitate din domeniul 
sistemelor de încălzirie.

Suprapresiune de funcţionare

Suprapresiune de 
funcţionare-
Valoare nominală
(valoare optimă) _____________ bar

Tab. 7 Suprapresiunea de funcţionare 
(este înregistrată de firma de specialitate 
din domeniul sistemelor de încălzire)
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 15



5 Inspectare și service
5 Inspectare și service

5.1 De ce sunt importante lucrările de 
service periodice?

Instalaţiile de încălzire trebuie să fie întreţinute regulat 
din următoarele motive:

• pentru a obţine un randament mai ridicat și a utiliza 
instalaţia de încălzire în mod economic (consum 
redus de carburanţi),

• pentru a oferi o siguranţă ridicată de funcţionare,
• pentru a menţine la un nivel înalt arderea ecologică 

a combustibilului.

5.2 Curăţare și îngrijire
Pentru curăţarea cazanului de încălzire, mantaua 
poate fi ștearsă cu o cârpă umedă (apă/săpun). Nu 
utilizaţi în niciun caz substanţe de curăţat abrazive sau 
agresive, care ar putea deteriora stratul de email sau 
piesele din plastic.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
lucrările incorecte de curăţare și service 
sau de neefectuarea acestora!
B Permiteţi firmei de specialitate să 

inspecteze o dată pe an instalaţia de 
încălzire, să o întreţină și să o cureţe.

B Vă recomandăm să încheiaţi un 
contract de inspecţie anuală și de 
service în funcţie de necesitate.
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!16



6 Remedierea defecţiunilor
6 Remedierea defecţiunilor

6.1 Identificarea regimului de 
funcţionare și resetarea 
defecţiunilor

Dacă există o defecţiune, pe display-ul aparatului de 
reglare este afișat codul de defecţiune care luminează 
intermitent. Unitatea de comandă afișează defecţiunile 
sub forma unor mesaje cu text în clar.

În situaţia în care display-ul luminează intermitent și 
dacă nu afișează temperatura actuală a apei din cazan 
sau un mesaj de operare, există o defecţiune. 

Exemplu: „6A“ = arzătorul nu pornește 

B Pentru a reseta defecţiunea, acţionaţi tasta „Reset“ 
timp de 5 secunde.

În timpul realizării resetării, display-ul indică „rE“. 
Numai dacă există o defecţiune care luminează 
intermitent este posibilă o resetare.

Dacă în final display-ul indică un mesaj normal de 
funcţionare, deranjamentul este remediat. Dacă 
defecţiunea reapare, repetaţi resetarea de două până 
la trei ori. 

Fig. 11 Resetarea deranjamentului cu tasta „Reset“ 

Dacă deranjamentul nu se poate remite:
B Notaţi mesajul de defecţiune și informaţi firma de 

specialitate din domeniul sistemelor de încălzire.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la posibilele 
deranjamente vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de 
montaj și de întreţinere, precum și suporturile 
aparatelor de reglare.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate 
de îngheţ! Dacă instalaţia de încălzire 
nu funcţionează din cauza unei 
întreruperi determinate de o 
defecţiune, aceasta poate îngheţa.
B Remediaţi defecţiunea fără întârziere 

și repuneţi în funcţiune instalaţia de 
încălzire.

B Dacă nu este posibil, protejaţi 
instalaţia de încălzire de îngheţ 
golind tubulaturile de încălzire și de 
apă potabilă în punctul de minim al 
acesteia.
Logano plus GB402 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 17
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