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Instrucþiuni importante de ordin general
Aparatul tehnic se va utiliza numai conform destinaþiei 
sale ºi numai cu respectarea instrucþiunilor de utilizare. 
Întreþinerea ºi reparaþiile se vor face numai de cãtre 
personal calificat.
Instalaþia tehnicã se va exploata numai în combinaþie cu 
accesoriile ºi piesele de schimb indicate în instrucþiunile 
de utilizare.
Utilizarea altor combinaþii, accesorii sau piese supuse 
uzurii este permisã numai cu condiþia ca acestea sã fie 
destinate expres aplicaþiei 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.



Instrucþiuni de exploatare

Instrucþiuni de utilizare cazan mural în condensaþie Logamax plus GB112-24/29/43/60 ºi GB112-24T25 • Ediþia 10/2002 3

Ne rezervãm dreptul de a opera modificãri având la bazã îmbunãtãþiri tehnice! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Dragã client(ã),

Cazanele murale în condensaþie Buderus Logamax 
plus GB112-24/29/43/60 ºi GB112-24T25 sunt 
construite ºi finisate în conformitate cu cele mai noi 
cunoºtinþe tehnice ºi reguli de securitate. În plus, s-a 
acordat o atenþie specialã uºurinþei în utilizare.

Pentru utilizarea optimalã sigurã, economicã ºi 
ecologicã a instalaþiei vã recomandãm sã respectaþi 
instrucþiunile de securitate ºi de utilizare.

1 Instrucþiuni de securitate
A ATENÞIE!

La mirosul de gaz:

1. Interzis focul deschis! 
Fumatul interzis!

2. A se evita producerea scânteilor! 
Nu se vor acþiona întrerupãtoare electrice, nici 
telefonul, prizele sau soneriile! 

3. Se închide dispozitivul principal de 
întrerupere a gazului!

4. Se deschid geamurile ºi uºile!
5. Avertizaþi locatarii ºi pãrãsiþi clãdirea!
6. Anunþarea telefonicã a furnizorului de gaz sau 

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

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

2 Încãpere de amplasare / 
sala centralei termice

A ATENÞIE!
Deschiderile de intrare ºi ieºire a aerului nu 
trebuie micºorate sau închise.

A ATENÞIE!
Nu este permisã depozitarea sau utilizarea 
materialelor sau lichidelor uºor inflamabile în 
apropierea cazanului.

I INDICAÞIE!
Pentru a evita deteriorarea cazanului se va avea 
în vedere ca aerul de ardere sã nu conþinã 
hidrocarburi de halogen (de exemplu, existente 
în spray/uri, solvenþi, detergenþi, vopsele, 
adezivi) sau cantitãþi mari de praf. Încãperea de 
amplasare a boilerului trebuie sã fie protejatã 
împotriva îngheþului ºi sã fie bine aerisitã.

3 Lucrãri la instalaþia de 
încãlzire

A ATENÞIE!
Atât montajul, racordarea conductelor de 
combustibil ºi a gazelor arse, prima punere în 
funcþiune, conectarea la  curent electric cât ºi 
întreþinerea vor fi executate numai de cãtre o 
firmã specializatã. Lucrãrile la componentele 
conducãtoare de gaz vor fi executate de cãtre o 
firmã specializatã concesionarã.

I INDICAÞIE!
Curãþarea ºi întreþinerea se vor efectua o datã 
pe an! În cursul acestor activitãþi, 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.

4 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 sã-i predea documentaþia 
tehnicã.
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5 Punerea în funcþiune
� Se deschide capacul pupitrului de comandã.
� Se verificã presiunea apei (fig. 1, poz. 1).

La o presiune de sub 1,0 bar, instalaþia se 
completeazã cu apã ºi se aeriseºte. 
Presiunea max. a apei 2,0 bar.

� Temperatura turului se regleazã la regulator 
(fig. 1, poz. 2) cu ajutorul tab. 1.

� Temperatura apei calde se regleazã la regulator 
(fig. 1, poz. 4) cu ajutorul tab. 2.

� Temperatura camerei se stabileºte la dispozitivul de 
reglare sau cu telecomanda la valoarea cea mai 
ridicatã.

� Se deschide robinetul de gaz: se apasã ºi se trage 
spre stânga în poziþie verticalã (fig. 1, poz. 5).

� Întrerupãtorul de reþea (fig. 1, poz. 3) se trece în 
poziþia "I". Aparatul începe cu programul de pornire, 
iar dupã cca. 30 s se aprinde arzãtorul.

� Se închide capacul pupitrului de comandã.
� Temperatura camerei se stabileºte la dispozitivul de 

reglare sau cu telecomanda la valoarea doritã.
Fig. 1 Pupitru de comandã, indicator de presiune, 

robinet de gaz

Vã rugãm sã respectaþi instrucþiunile de utilizare ale dispozitivului de control

Tab. 1 Temperatura turului

Tab. 2 Temperatura apei calde

1 2

101

0 1

11
KW

101

101

I
0

2 4

1

5

3

Aparat de reglare Domeniu de utilizare Poziþia regulatorului / temperatura turului

Logamatic RC, ERC, 4111, 4112 
i regulator în cascadã

Încãlzire în pardosealã Încãlzire 
prin radiator

11 (40 °C) 1

17 (75 °C) 1

1. Reglaj de bazã: Temperatura efectivã a turului este stabilitã prin aparatul Logamatic. 
Reglajele specifice instalaþiei la aparatul Logamatic sunt efectuate de firma de încãlzire.

Regulator de temperaturã 
oprit / pornit, 24 V

Încãlzire în pardosealã Încãlzire 
prin radiator

11 (40 °C)
16 (40 °C, construcþie nouã) pânã
10 (90 °C, construcþie veche)

Domeniu de utilizare Poziþia 
regulatorului

Temperatura apei calde a boilerului extern

confort mai mic, pierdere mai micã de cãldurã 1 27 °C

confort mediu, pierdere medie de cãldurã 5 40 °C

confort optim, pierdere normalã de cãldurã 10 60 °C
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5.1 Combustibili
Gaz natural, gaz lichefiat.

5.2 Pericol de îngheþ pentru instalaþia 
de încãlzire

În cazul pericolului de îngheþ pentru instalaþia de 
încãlzire.

� Se deschide capacul pupitrului de comandã.
� Deschiderea capacului celui de-al doilea nivel de 

operare (fig. 2, poz. 1).

� Întrerupãtorul 8 se trece la poziþia "2" (timp de 
pompare al pompelor 24 h) (fig. 2, poz. 5).

� Se închide capacul pupitrului de comandã ºi al celui 
de-a doilea nivel de operare.

5.3 Rapoarte de funcþionare ºi cu 
privire la defecþiuni

Starea de funcþionare sau o posibilã defecþiune sunt 
indicate pe Display (fig. 2, poz. 4). 
Mesajul constã în douã semne. Dupã apãsarea tastei 
Service (fig. 2, poz. 3), este afiºat ºi al doilea semn.

Toate mesajele care nu existã în tabelul 3 trebuie notate 
de dv. Existã defecþiuni pentru care este nevoie de 
deplasarea unei firme de specialitate.

Fig. 2 Al doilea nivel de operare, rapoarte de funcþionare ºi 
cu privire la defecþiuni

1. Dupã a treia încercare de pornire clipeºte.

Tab. 3 Rapoarte de funcþionare ºi cu privire la defecþiuni

Mesaj Mesaj dupã apãsare
tastei de service

Sens Remediere

0 A, H, L, P, U, Y Aparatul este pregãtit pentru 
funcþionare

61 A Arzãtorul nu s-a aprins Apãsaþi tasta Reset (fig. 2, poz. 2) ºi þineþi 
apãsat cca. 5 s. Dacã dupã mai multe 
încercãri de deblocare arzãtorul nu 
funcþioneazã, trebuie sã se apeleze la 
firma de specialitate.

-. H Regim normal de încãlzire

=. H Regim normal de apã caldã
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6 Scoaterea din funcþiune
� Se deschide capacul pupitrului de comandã.
� Întrerupãtorul de reþea (fig. 3, poz. 1) se trece în 

poziþia "0".
� Se închide robinetul de gaz: se roteºte spre dreapta 

(fig. 3, poz. 2).
� Se închide capacul pupitrului de comandã.
� În cazul unei absenþe mai îndelungate se închide ºi 

alimentarea cu apã.

Pericol de îngheþ pentru instalaþia de încãlzire

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

� Temperatura camerei se stabileºte la dispozitivul de 
reglare sau cu telecomanda la valoarea cea mai 
scãzutã sau la nivelul de protecþie împotriva 
îngheþului.

Dacã doriþi sã scoateþi complet din funcþiune instalaþia, 
chiar ºi în caz de pericol de îngheþ, atunci trebuie 
evacuatã apa din toatã instalaþia.

Nu trebuie utilizate substanþe antigel.

Fig. 3 Întrerupãtor de reþea, robinet de gaz
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Buderus este întotdeauna aproape de Dv.
O tehnologie de încãlzire valoroasã necesitã instalare ºi întreþinere profesionalã. 
De aceea, Buderus livreazã programul complet numai prin intermediul unui specialist. 
Întrebaþi-l la Buderus Heiztechnik.

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

Firmã de specialitate:


