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2 6 720 612 961 RO (2007/03)

Stimate client,

Căldură pentru viaţă - acest motto este o tradiţie pentru noi. Căldura 
reprezintă o necesitate fundamentală pentru om. Fără căldură nu ne 
simţim bine şi numai căldură transformă o casă într-un cămin plăcut. Din 
acest motiv, de peste 100 ani Junkers dezvoltă soluţii pentru încălzire, apă 
caldă şi microclimă, la fel de variate precum dorinţele dvs.

V-aţi decis pentru o soluţie Junkers de calitate superioară şi astfel aţi făcut 
o bună alegere. Produsele noastre funcţionează pe baza celor mai 
moderne tehnologii, fiind sigure, eficiente în ceea ce priveşte energia  şi 
foarte silenţioase - astfel vă puteţi bucura uşor de căldură. 

Dacă totuşi aveţi vreodată probleme cu produsul dvs.Junkers, adresaţi-vă 
tehnicianului dvs. Junkers. Acesta vă va acorda asistenţă în continuare. 
Tehnicianul nu este disponibil? În acest caz serviciul nostru de asistenţă 
tehnică pentru clienţi vă stă permanent la dispoziţie! Pentru mai multe 
detalii, consultaţi ultima pagină.

Vă dorim să vă bucuraţi de noul dvs. produs Junkers.

Echipa dvs. Junkers
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Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia 

6 720 612 961 RO (2007/03)

1 Instructiuni privind siguranţa şi 
explicaţia simbolurilor

1.1 Instructiuni de siguranţă a funcţionării

La existenta mirosului de gaz

B Închiderea robinetului de gaz ( pagina 9).

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 Oprirea centralei (  pagina 12).

B Se deschid usile si ferestrele.

B Se anunta firma de specialitate autorizata.

Amplasare, montaj

B Alegeţi numai o firmă specializată să vă amplaseze şi să vă monteze 
aparatul.

B Nu schimbaţi părţile conducătoare de gaze arse.

B În cazul unei funcţionări dependente de aerul din cameră: Nu 
închideţi sau nu micşoraţi orificile de aerisire din uşi, ferestre şi pereţi. 
În cazul montării de ferestre cu rosturi etanşe asiguraţi alimentarea cu 
aer de ardere.

B Boilerul se va utiliza exclusiv pentru încălzirea apei.
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Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia

6 720 612 961 RO (2007/03)

B Nu închideţi în niciun caz supapele de siguranţă!
Pe durata încălzirii iese apă la supapa de siguranţă a boilerului.

Dezinfecţie termică

B Pericol de opărire!
Supravegheaţi funcţionarea la temperaturi de peste 60°C 
( pagina 18).

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.

Aerul necesar arderii/aerul din încapere

B Aerul necesar arderii si aerul din încapere trebuie sa fie lipsit de 
substante agresive (de ex. hidrocarburi ale halogenurilor sau legaturi 
ale fluorului). Astfel se evita coroziunea.



6

Instructiuni privind siguranţa şi explicaţia 

6 720 612 961 RO (2007/03)

1.2 Explicarea simbolurilor

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

• Atenţie înseamnă posibilitatea apariţiei unor defecţiuni uşoare.

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

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

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

i Indicaţiile din text vor fi marcate cu simbolul alăturat. Ele 
vor fi delimitate de text prin linii orizontale sub şi deasupra 
textului.
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Privire de ansamblu asupra elementelor
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2 Privire de ansamblu asupra 
elementelor de comandă

Fig. 1
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Privire de ansamblu asupra elementelor 

6 720 612 961 RO (2007/03)

8.1 Termometru/manometru
15 Supapa de siguranta (pentru circuitul de încalzire)
15.1 Furtunul de la supapa de siguranţă
18 Pompa de circulatie
27 Dispozitiv automat de aerisire
38 Robinet de umplere
61 Tasta de avarie
135 Întreruptor principal
136 Termostat pentru tur circuit incalzire
170 Robinete de separare pe tur si retur
171 Racord pentru apa calda menajera
172 Robinet de gaz (închis)
173 Ventil de închidere apă rece
295 Eticheta aparatului
310 Termostat pentru apa calda menajera
363 LED de control al arzatorului
364 LED de control al prezenţei tensiunii
366 Tasta „service“
367 Tastă fără funcţie
408 Supapă de siguranţă (apă caldă)
408.1Furtunul de la supapa de siguranţă (apă caldă)
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Punerea în functiune

6 720 612 961 RO (2007/03)

3 Punerea în functiune

Deschideti robinetul de alimentare cu gaz (172)

B Apasati mânerul si rotiti-l spre stânga, pâna la opritor (mânerul în 
lungul tevii = deschis).

Robinete de întreţinere (170, 173)

B Rotiţi întratât cheia pătrată cu cheia, până când crestătura se află în 
direcţia de curgere.
Crestătura de-a curmezişul direcţiei de curgere = închis.

Fig. 2
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Punerea în functiune

6 720 612 961 RO (2007/03)

Verificarea presiunii apei din instalaţia de încălzire

B Acul manometrului (8.1) trebuie sa se afle între 1 bar si 2 bari.

B În cazul în care este necesara o presiune mai mare în instalatie, 
specialistul dvs. o sa va comunice acest lucru.

Fig. 3
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Punerea în functiune

6 720 612 961 RO (2007/03)

Umplerea cu apă caldă

B Presiune max. de 3 bar, la temperatură maximă a apei de încălzire, nu 
trebuie depăşită (ventilul de siguranţă (15) se deschide).

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

Atentie: Aparatul se poate deteriora.

B Umpleţi cu apă caldă numai când aparatul este rece.
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Utilizare

6 720 612 961 RO (2007/03)

4 Utilizare

4.1 Pornirea/oprirea centralei

Pornirea

B Aparatul se conectează de la butonul Pornire/Oprire.
Pe durata iniţializării, toate tastele luminează pentru scurt timp, apoi 
lampa de control (364) luminează albastru. 

Fig. 4

Oprirea

B Aparatul se deconectează de la butonul Pornire/Oprire.
Lampa de control albastră se stinge.

B Dacă centrala este scoasă din funcţiune pe o perioadă mai lungă: 
trebuie asigurată protecţia la îngheţ ( Capitolul 4.6).
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Utilizare

6 720 612 961 RO (2007/03)

4.2 Pornirea încalzirii
B Rotiţi butonul  al termostatului circuitului de încălzire, pe o valoare 

dorită a temperaturii pe tur:

– Încălzire temperatură scăzută: Poziţia 5 (cca. 72°C)

– temperatură pe tur de până la 90°C: poziţia max (vezi „anularea 
temperaturilor reduse pe tur“)

Atunci când arzătorul este în funcţiune, se aprinde LED-ul roşu.

Fig. 5

4.3 Reglarea temperaturii

i Respectaţi intrucţiunile de folosire ale regulatorului de 
încălzire utilizat. Acolo vi se arată, 

B cum puteţi să setaţi temperatura camerei,

B cum puteţi încălzi în mod economic şi să economisiţi 
energie.
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Utilizare

6 720 612 961 RO (2007/03)

4.4 Reglarea temperaturii apei calde

B Setaţi temperatura apei calde la regulatorul de temperatură a apei 
calde .

Fig. 6

Atenţionare: Pericol de oparire!

B Temperatura de funcţionare normală nu trebuie reglată 
la mai mult de 60 ˚C.

B Temperaturile până la 70°C se vor regla numai pentru 
dezinfecţia termică ( pag. 18).

Poziţie regulator Temperatura apei calde

Opritor în partea stângă circa 10 °C (protecţie îngheţ)

Poziţia 1 circa 40 °C

Poziţia 6 circa 60 °C

Opritor în partea dreaptă circa 70 °C
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Utilizare

6 720 612 961 RO (2007/03)

Tasta eco

Prin apăsarea tastei eco până ce aceasta luminează se poate alege intre 
regim de confort şi regim economic.

Regim de confort, tasta eco nu luminează (setare de bază)

În cazul modului de lucru confort este asigurată prioritatea apei calde 
menajere. Mai întîi se încălzeşte boilerul pînă la temperatura stabilită, 
după aceea aparatul poate funcţiona pentru încălzire.

Regim economic, tasta eco luminează

In regimul economic, aparatul comuta la fiecare 10 minute intre 
functionarea pe incalzire si functionarea pe apa calda.

4.5 Regim de vară (fără încălzire, numai prepararea 
apei calde)

B Se roteşte termostatul  complet la stânga  .
Pompa de încălzire şi încălzirea sunt deconectate. Alimentarea cu apă 
caldă rămâne activă.

Fig. 7
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Utilizare

6 720 612 961 RO (2007/03)

4.6 Protectie antiînghet
Protecţie la îngheţ pentru încălzire:

B Se roteşte termostatul  complet la stânga  .

B In cazul opririi regimului de încălzire, se vor folosi soluţii antigel, vezi 
instrucţiunile de instalare.

Informatii suplimentare vezi instructiunile de utilizare ale 
regulatoarelor instalatiei de încalzire.

Protecţie la îngheţ a boilerului:

B Regulatorul de temperatură  se acţionează spre stânga (10°C).

Fig. 8
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Utilizare

6 720 612 961 RO (2007/03)

4.7 Defecţiuni
În timpul funcţionării pot apărea defecţiuni.

În aceste cazuri, lampa albastră de control (364) luminează intermitent, 
iar aparatul este scos din funcţiune.

Dacă lampa de control luminează intermitent, alternativ, o dată lent şi o 
dată rapid:

B Se apasă tasta „Reset“  cca. 3 secunde.
Aparatul reintră în funcţiune.

La orice alt ritm de semnalizare:

B Opriti, apoi reporniti centrala. 
Aparatul reintră în funcţiune.

Dacă codul de avarie reapare:

B Se va apela service-ul post-vânzare comunicându-se defecţiunea şi 
datele centralei (  pagina 24).



18

Utilizare

6 720 612 961 RO (2007/03)

4.8 Dezinfecţia termică
Dezinfecţia termică va cuprinde întreg sistemul de apă caldă, inclusiv 
toate punctele de preluare.  

B Închideţi punctele de consum a apei calde. 

B Informaţi locatarii cu privire la pericolul de opărire. 

B Setaţi pompa eventual existentă pe funcţionare continuă. 

B Rotiţi termostatul de apă caldă la opritorul din partea dreaptă (cca. 
70°C). 

Fig. 9

B Aşteptaţi până este atinsă temperatura maximă. 

Atenţionare: Pericol de opărire! 

Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.

B Efectuaţi dezinfecţia termică numai în afara 
perioadelor normale de funcţionare. 
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Utilizare
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B Consumaţi apa caldă succesiv de la punctele de consum alăturate la 
cele mai îndepărtate până ce timp de 3 minute iese apă fierbinte la 
70°C.

B Resetaţi pe modul de funcţionare normal termostatul pentru apa caldă, 
pompa de recirculare şi regulatorul de încălzire. 
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Instructiuni pentru economisirea energiei

6 720 612 961 RO (2007/03)

5 Instructiuni pentru economisirea 
energiei 

Încalzirea economica

Centrala este asfel construita încît consumul de gaze si poluarea mediului 
sa fie cît mai reduse. În functie de necesarul de caldura în locuinta, este 
reglat consumul de gaz. Centrala functioneaza cu flacara mica în continuu, 
cînd necesarul de caldura este mic. Specialistul numeste acest proces 
reglare continua sau modulare. Prin aceasta, variatiile de temperatura sînt 
minime, iar repartitia caldurii în camere este echilibrata. Astfel putem 
avea cazul în care aparatul este în functiune un timp mai îndelungat, dar 
consuma mai putin gaz decît o centrala care cupleaza si decupleaza 
permanent.

Reglarea încălzirii

Pentru economie se prevede o reglare a încălzirii cu regulator de 
temperatură pentru încăperi sau cu un regulator cu senzor pentru exterior 
şi ventile termostatice la corpurile de încălzire.

Instalaţii de încălzire cu termostat de ambianţă TR...

Încăperea în care este instalat termostatul de ambianţă (încăperea de 
comandă) determină temperatura pentru celelalte încăperi. Pentru o 
reglare corectă, se vor deschide supapele corpului de încălzire din 
încăperea de comandă. 
Termostatul aparatului se va regla la temperatura specifică maximă a 
instalaţiei de încălzire.
În fiecare încăpere (cu excepţia încăperii de comandă) temperatura se 
poate regla individual prin intermediul supapelor termostatice pentru 
corpul de încălzire. Dacă în încăperea de comandă doriţi o temperatură 
scăzută, modificaţi setarea de la termostatul de ambianţă.
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Instructiuni pentru economisirea energiei
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Ventile cu termostat

Ventilele cu termostat se deschid la maxim pentru a se atinge temperatura 
dorita din incapere. Curba de încălzire, respectiv temperatura dorită în 
încăpere se va modifica numai dacă după un timp mai lung nu se atinge 
temperatura dorită.

Încălzirea prin pardoseală

Temperatura pe tur nu trebuie să fie mai mare decât temperatura maximă 
pe tur recomandată de producător.

Regimul economic (reducere nocturnă)

Prin reducerea temperaturii de ambianţă pe timpul zilei sau al nopţii se 
economisesc cantităţi importante de combustibil. O reducere a 
temperaturii cu 1 K determină o economie de energie de până la 5 %. Nu 
are sens ca temperatura de ambianţă din încăperile încălzite pe timpul 
zilei să scadă sub +15°C, deoarece pereţii reci reflectă frigul. Adesea este 
crescută temperatura de ambianţă şi astfel se consumă mai multă energie 
decât la o alimentare constantă cu căldură.

În clădirile cu izolaţie termică bună, temperatura trebuie reglată la 
valoarea minimă. Chiar şi atunci când temperatura economică reglată nu 
este atinsă, se economisete energie, deoarece încălzirea rămâne 
deconectată. Regimul economic poate fi reglat, după caz, să înceapă mai 
devreme.

Aerisirea

Pentru aerisire nu lăsaţi ferestrele întredeschise. Altfel, căldura iese în 
permanenţă din încăpere, fără ca aerul să cunoască vreo îmbunătăţire 
semnificativă. Mai bine lăsaţi pentru scurt timp fereastra complet 
deschisă.

În timpul aerisirii, ventilele termostatului trebuie închise.
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Instructiuni pentru economisirea energiei
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Apa caldă

Reglaţi apa caldă menajeră întotdeauna la valori cât mai mici.
O reglare la valori mici la regulatorul de temperatură reprezintă o 
economisire mare a energiei.
Afara de aceasta, temperaturile prea mari ale apei calde menajere duc la 
o calcifiere accelerată, influenţând negativ funcţionalitatea centralei 
termice (de exemplu timp mai lung pentru încălzire sau la cantitate mică 
de curgere).

Pompa de recirculare

Dacă există o pompă de recirculaţie pentru apa caldă, ea trebuie reglată 
cu ajutorul unui ceas programator în funcţie de nevoile individuale (de ex. 
dimineaţa, la prânz, seara).

Acum stiti cum se poate încălzi în mod economic cu o centrală Junkers. 
Pentru lămuriri suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi tehnicianului 
autorizat de service.
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Diverse
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6 Diverse

Curăţaţi carcasa.

Frecaţi carcasa cu o cârpă umedă. Nu folosiţi mijloace de curăţire ascuţite 
sau decapante.

Păstraţi instrucţiunile de folosire

Fig. 10

i După lectură puteţi să împăturiţi scurtele instrucţiuni de 
folosire ( capitol 7) şi să le băgaţi pentru păstrare în 
masca aparatului.
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Diverse
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Date despre centrală

În cazul în care cereţi intervenţia firmei de service este avantajos să faceţi 
referiri exacte despre centrala dvs. Aceste date le găsiţi pe plăcuţa ce 
indică tipul sau eticheta aparatului, pagina 7, poziţia 295.

Centrală de perete cu gaz 
(de ex. ZWSE 24-5 MFA 23).........................................................................

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

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

Constructorul instalaţiei: ............................................................................
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Notiţe
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Diverse
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Notiţe
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Instructiuni de utilizare pe scurt

6 720 612 961 RO (2007/03)

7 Instructiuni de utilizare pe scurt

Pornirea

Pornirea încalzirii

Reglarea temperaturii

Termostatul de ambianţă se 
reglează la temperatura dorită.

Temperatura apei calde menajere 

Regimul de vară

Oprirea
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