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Prefaþã
Instrucþiuni importante de ordin general
Instalaþia se va utiliza numai conform destinaþiei sale ºi 
numai cu respectarea instrucþiunilor de exploatare. 
Întreþinerea ºi reparaþiile se vor face numai de cãtre 
personal calificat.
Instalaþia se va exploata numai în combinaþie cu 
accesoriile ºi piesele de schimb indicate în instrucþiunile 
de exploatare.
Utilizarea altor combinaþii, accesorii sau piese de uzurã 
este permisã numai cu condiþia ca acestea sã fie 
destinate expres aplicaþiilor prevãzute ºi sã nu 
diminueze caracteristicile de putere sau cerinþele de 
securitate.

Producãtorul îºi rezervã dreptul de a opera 
modificãri tehnice!
Datoritã permanentelor perfecþionãri, ilustraþiile, 
funcþionarea sau caracteristicile tehnice pot prezenta 
abateri minore.

1 Instrucþiuni de securitate
A

ATENÞIE LA MIROS DE GAZ!

– Interzis focul deschis! Fumatul interzis!
– A se evita producerea scânteilor!

Nu se vor acþiona întrerupãtoare electrice nici 
telefon, prize sau sonerii!

– Se închide dispozitivul principal de întrerupere 
a gazului!

– Se deschid geamurile ºi uºile!
– Avertizaþi locatarii ºi pãrãsiþi clãdirea!
– Anunþarea telefonicã a furnizorului de gaz sau 

a firmei specializate în instalaþii de încãlzire se va 
face din afara clãdirii!

În alte situaþii periculoase se va închide imediat 
dispozitivul principal de întrerupere a gazului ºi se va 
întrerupe curentul în instalaþie, de ex. de la comutatorul 
de avarie din faþa sãlii centralei termice.

A
ATENÞIE LA MIROS DE GAZE ARSE!

– Se scoate din funcþiune instalaþia
– Se deschid geamurile ºi uºile
– Se anunþã firma specializatã

Amplasare / Modificare
� Atât amplasarea, cât ºi modificãrile la aparatul 

dumneavoastrã trebuie executate numai de cãtre 
o firmã de specialitate autorizatã.

� Nu este permisã modificarea pieselor conducãtoare 
de gaze arse.

� În cazul funcþionãrii dependente de aerul din incintã 
(U004, U104) nu sunt permise închiderea sau 
micºorarea golurilor de aerisire ºi evacuare.

� Nu este permisã modificarea conductei de evacuare 
ºi a supapei de siguranþã.A ATENÞIE!

Nu sunt permise utilizarea ºi depozitarea 
substanþelor explozive ºi uºor inflamabile, cum 
ar fi benzina, diluantul, vopsele, hârtia etc., în 
încãperea de amplasare a centralei.

J INDICAÞII GENERALE

Protecþia împotriva coroziunii
Este interzisã  utilizarea sprayurilor, solvenþilor, 
detergenþilor ce conþin clor, vopselelor, adezivilor etc. 
în apropierea aparatului. În anumite condiþii neprielnice, 
aceste substanþe pot produce coroziune – chiar ºi în 
instalaþia de evacuare a gazelor arse.

Umplerea instalaþiei de încãlzire
Nivelul apei trebuie verificat periodic. 
Presiunea indicatã trebuie sã fie între 1-1,5 bar. 
Modul de completare vi se va explica de cãtre 
specialistul dumneavoastrã în instalaþii de încãlzire.
Este interzisã utilizarea aditivilor pentru apa din circuitul 
de încãlzire.

Curãþare
Partea exterioarã se va curãþa cu o cârpã umedã ºi cu 
un detergent neagresiv.J INDICAÞIE!

Curãþarea interiorului aparatului se va face 
numai de cãtre un specialist în instalaþii de 
încãlzire.

Deranjament
Dacã se aprinde unul din cele douã LED-uri roºii de la 
afiºajul de stare, atunci aparatul poate fi repus în 
funcþiune prin rotirea comutatorului de selectare 
a regimului de funcþionare în poziþia "RESET" ºi înapoi 
în poziþia avutã anterior.
Dacã nu se reuºeºte acest lucru, trebuie apelat la un 
specialist în instalaþii de încãlzire.
Centralele termice pe gaz Logamax U004 ºi U104 sunt 
prevãzute cu un sistem de supraveghere a gazelor arse. 
În cazul unor scurgeri de gaze arse, aparatul este 
decuplat. Dupã cca. 10 minute aparatul se recupleazã 
în mod automat. În acest timp LED-ul de stare se 
aprinde cu intermitenþã.
Dacã deconectarea se repetã frecvent, trebuie apelat la 
un specialist în instalaþii de încãlzire.
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Protecþia la îngheþ
Dacã aparatul este conectat, este disponibilã o funcþie 
automatã de protecþie la îngheþ pentru centrala termicã.
Este interzisã folosirea substanþelor antigel.
Dacã este necesar, se va goli instalaþia.

Garanþie
Garanþia se acordã numai dacã instalarea se face de 
cãtre o firmã specializatã autorizatã de încãlzire ºi cu 
respectarea instrucþiunilor de exploatare.

Întreþinerea
Utilizatorul are obligaþia de a permite efectuarea 
curãþãrii ºi întreþinerii aparatului (este valabil numai 
pentru DE).
Curãþarea ºi întreþinerea se vor efectua o datã pe an! În 
cursul acesteia, se va verifica funcþionarea ireproºabilã 
a întregii instalaþii. Deficienþele depistate se vor remedia 
neîntârziat.
Recomandãm încheierea unui contract de întreþinere cu 
o firmã specializatã în instalaþii de încãlzire.

Instruirea asupra modului de funcþionare ºi 
exploatare
Executantul instalaþiei are obligaþia de a instrui 
utilizatorul asupra modului de funcþionare ºi exploatare 
al instalaþiei de încãlzire ºi de a îi preda documentaþia 
tehnicã.

2 Punerea în funcþiune
� Se verificã presiunea apei. La o presiune de sub 

1 bar, instalaþia se completeazã cu apã ºi se 
aeriseºte. Presiunea max. a apei 1,5 bar.
La pierderi repetate de apã, se va apela la o firmã 
specializatã în instalaþii de încãlzire pentru 
depistarea ºi înlãturarea cauzei.

� Termostatul de camerã se comutã pe temperatura 
maximã.

� Se deschide robinetul de gaz: se apasã ºi se roteºte 
spre stânga în poziþie verticalã.

� Întrerupãtorul de reþea se trece în poziþia "I" ºi 
comutatorul de selectare a regimului de funcþionare 
se trece în poziþia  X . Aparatul porneºte cu 
programul de start, ºi dupã cca. 30 sec. arzãtorul se 
aprinde în funcþie de solicitarea termicã existentã.

� Se trece comutatorul de selectare a regimului de 
funcþionare în poziþia doritã:

–  X: Încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã
– X: Preparare apã caldã menajerã, încãlzirea 

este dezactivatã
� Termostatul de camerã se comutã pe temperatura 

doritã.D BIBLIOGRAFIE!
Se vor respecta instrucþiunile de utilizare ale 
termostatului de camerã.

3 Elemente de comandã ºi reglaje

Fig. 1 Elemente de comandã ºi reglaje

Tab. 1 Exploatare
1) Cînd elementul de legãturã se aflã în poziþia 1 temperatura maximã a apei calde este de 55 °C.

Elementul de comandã
Încãlzire cu preparare 

de apã caldã 
menajerã, iarna

Preparare apã caldã 
fãrã încãlzire, vara

Test gaze de 
evacuare efectuat 

de coºar

Oprire instalaþie, 
nu existã protecþie 

la îngheþ

Întrerupãtor oprit / pornit I I I O

Comutator de selectare a 
regimului de funcþionare

 X X Q ---

Selectare temperaturã 
apã caldã menajerã

40 - 60 °C 1) 40 - 60 °C --- ---

Selectare temperaturã 
încãlzire

40 - 90 °C --- 90 °C ---

Robinet sferic pentru gaz se deschide se deschide se deschide se închide
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4 Scoaterea din funcþiune

� Se trece întrerupãtorul de reþea în poziþia "0".
� Se închide robinetul de gaz: se roteºte spre dreapta.
� În cazul unei absenþe mai îndelungate se închide ºi 

alimentarea cu apã.

J INDICAÞIE!
Pericol de îngheþ pentru instalaþia de încãlzire

� Se trece întrerupãtorul de reþea în poziþia "I" ºi se 
menþine robinetul de gaz deschis.

� Termostatul de camerã se comutã pe cea mai joasã 
temperaturã, respectiv de protecþie la îngheþ.

Dacã doriþi sã scoateþi instalaþia complet din funcþiune, 
chiar ºi în caz de pericol de îngheþ, atunci trebuie golitã 
apa din toatã instalaþia.
Este interzisã utilizarea substanþelor antigel.

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de
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