
 

Boiler de apă caldă menajeră încălzit indirect 

STORACELL 
Se alimentează cu agent termic de la o centrală termică pe gaz 
Junkers 
 
 

 
SK 130-3 ZB  SK 300-3 ZB  SK 800-ZB  
Nr. com. 7 719 000 958  Nr. com. 7 719 001 369  Nr. com. 7 719 001 676 
 
        SO 120-1 
        Nr. com. 7 719 001 167 
 
SK 180-3 ZB  SK 400-3 ZB  SK 1000-ZB 
Nr. com. 7 719 000 959  Nr. com. 7 719 001 370  Nr. com. 7 719 001 675 
 
        SO 160-1 
        Nr. com. 7 719 001 168 
 
SK 220-3 ZB  SK 500-3 ZB  SO 200-1 
Nr. com. 7 719 000 960  Nr. com. 7 719 001 371  Nr. com. 7 719 001 169 
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Instrucţiuni de siguranţă 
 

  
Instrucţiuni de siguranţă Explicaţii simboluri 
  
  
Amplasare, modificări 

 

Instrucţiunile de siguranţă din text 
sunt marcate cu un triunghi şi fundal 
gri. 

 
► Amplasarea şi modificarea boilerului vor fi 

executate numai de către o firmă specializată 
autorizată.  

Cuvintele de atragere a atenţiei caracterizează 
gradul de pericol  care intervine în cazurile în care 
măsurile de diminuare a pagubelor / accidentelor nu 
sunt respectate. 

► Boilerul se va folosi exclusiv numai pentru 
încălzirea apei menajere. 

 
 

 Funcţionare 
• Atenţie înseamnă că pot apare pagube 

materiale uşoare. 
 
► Pentru asigurarea unei funcţionări ireproşabile 

se vor respecta prezentele instrucţiuni de 
instalare. 

• Avertizare înseamnă că pot apare accidentări 
de persoane uşoare sau pagube materiale 
grave. ► Nu obturaţi în nici un caz ventilul de 

siguranţă!  
În timpul încălzirii, prin acest ventil se 
evacuează apă. 

• Pericol înseamnă că pot apare accidentări 
grave de persoane, în special cazuri grave cu 
pericol de moarte. 

  
 

 

Indicaţiile din text sunt marcate cu 
simbolul alăturat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontală 
deasupra şi una sub text. 

Dezinfecţie termică 
 
► Pericol de opărire!  

Funcţionarea pentru scurt timp la temperaturi 
de peste 60ºC va fi neapărat supravegheată. 

 
Indicaţiile conţin informaţii importante în cazurile în 
care nu există nici un pericol pentru oameni şi 
aparat. 

 
 
Întreţinere  
  
► Recomandări pentru client: Încheiaţi un 

contract de întreţinere cu o firmă specializată 
autorizată. Centrala termică va fi supusă 
reviziei anual, boilerul, în funcţie de calitatea 
apei de la faţa locului, anual, respectiv o dată la 
doi ani. 

 
 
 
 
 
 

► Se vor folosi numai piese de schimb originale!  
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Date despre boilere 
 

 
1 Date despre boiler 
 
1.1 Descriere boiler 
 
1.1.1 Utilizare 
 
Boilerele sunt concepute a fi utilizate în combinaţie 
cu o centrală termică JUNKERS pe gaz. În afară de 
aceasta, puterea maximă de încălzire a centralei 
termice nu are voie să depăşească următoarele 
valori: 
 
Boiler Putere maximă de încălzire 
SO 120-1 
SO 160-1 
SO 200-1 

24,8 kW 

SK 130-3 ZB 26 kW 
SK 180-3 ZB 
SK 220-3 ZB 

39 kW 

SK 300-3 ZB 45 kW 
SK 400-3 ZB 60 kW 
SK 500-3 ZB 78 kW 
SK 800-ZB 200 kW 
SK 1000-ZB 225 kW 
Tabelul 1 
 
În cazul centralelor termice cu Bosch Heatronic şi 
cu putere de încălzire mai mare: 
 
► Puterea de alimentare a boilerului, se va limita 

la valorile de mai sus prin Bosch Heatronic 
(vezi instrucţiunile de instalare ale centralei 
termice). 

 

 

La depăşirea puterii maxime de 
încălzire va trebui să se ia în calcul o 
frecvenţă a tactului de lucru mai mare 
la centrală, crescând totodată inutil şi 
timpul de alimentare. 
► Nu se va depăşi puterea maximă 

de încălzire. 
 
Pentru un necesar de apă caldă menajeră mai mare 
se pot monta mai multe boilere în paralel. 
 
 
1.1.2 Dotare 
 
• Termometru 
• Senzor temperatură boiler (NTC) în manşon 

submersibil cu ştecăr de conectare pentru 
legarea la centrale termice de încălzire 
JUNKERS

• Manta: 
– La SK 130/180/220-3 ZB, mantaua este din 

tablă de oţel cu strat protector. Capacele 
sunt din material plastic. 

– La SO 120/160/200-1 şi SK 300/400/500-3 
ZB, mantaua este realizată din folie PVC cu 
suport din spumă poliuretanică moale şi 
fermoar pe partea din spate. Capacele sunt 
din material plastic. 

– La SK 800/1000-ZB, mantaua este din 
spumă poliuretanică dură, caşerată cu o 
tablă din aluminiu. Capacul flanşei de 
curăţare este din material plastic. 

• Izolaţii din spumă poliuretanică dură pe toate 
părţile, fără FCKW şi FKW. 

• Interiorul boilerului este emailat. 
• Anod de magneziu (la SK 800/1000-ZB doi 

anozi cu magneziu). 
• Flanşă boiler demontabilă (în afară de SO 

120/160/200-1). 
 
La nevoie se poate echipa ulterior cu un termostat 
de tip totul sau nimic. 
 
 
1.1.3 Protecţie anticorozivă 
 
Suprafeţele în contact cu apa caldă menajeră: 
interiorul boilerelor şi serpentinele de încălzire, sunt 
emailate omogen conform DIN 4753, partea 1, 
capitol 4.2.3.1.3 şi în acest fel conform grupei B din 
cadrul DIN 1988, partea 2, capitol 6.1.4. Stratul este 
neutru faţă de apa menajeră obişnuită şi faţă de 
materialele instalaţiei. Ca protecţie suplimentară 
este montat şi un anod cu magneziu (la SK 
800/1000-ZB doi anozi cu magneziu). 
 
 
1.2 Descriere funcţionare 
 
• În timpul procesului de alimentare, temperatura 

boilerului scade în zona superioară cu cca. 8ºC 
– 10ºC, înainte ca generatorul caloric să 
reîncălzească boilerul. 

• În cazul unor alimentări repetate de scurtă 
durată se poate ajunge la supra-oscilaţii a 
temperaturii reglate pentru boiler şi la un strat 
fierbinte în zona superioară a boilerului. Acest 
comportament este determinat de sistem şi nu 
poate fi modificat. 

• Termometrul încorporat indică temperatura din 
zona superioară a cazanului. Datorită 
stratificării naturale a temperaturii din cadrul 
unui recipient, temperatura reglată pentru boiler 
va fi considerată numai ca o valoare medie. 
Temperatura afişată de termometrul boilerului 
şi cea cerută de regulatorul de temperatură al 
boilerului nu sunt identice. 

.  
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Date despre boilere 
 

 
1.3 Date tehnice / dimensiuni constructive şi dimensiuni racorduri 
 
1.3.1 Generalităţi 
 
Valori măsurate ale senzorului de temperatură pentru boiler (NTC) 
 

Tensiune senzor la conectarea la Temperatură 
boiler 

Rezistenţă 
senzor TA 12...1)   TAC/TAC-Bus     Centrale termice cu boiler 2)   Bosch Heatronic 

ºC Ω V V V V 
20 14772 15,38 3,74 3,00 4,09 
26 11500 13,76 3,42 2,86 3,88 
32 9043 12,20 3,08 2,70 3,65 
38 7174 10,72 2,76 2,52 3,40 
44 5730 9,34 2,44 2,34 3,15 
50 4608 8,10 2,14 2,15 2,89 
56 3723 6,97 1,87 1,98 2,62 
62 3032 5,99 1,62 1,77 2,37 
68 2488 5,14 1,40 1,59 2,12 

Tabelul 2 
 
1)   începând cu aprilie 1997 sau FD 764 
2)   începând cu iulie 1994 sau FD 467 (placă de comandă) 
 
 
Putere continuă apă caldă menajeră 
 
• Puterile continue indicate se referă la o 

temperatură a turului sistemului de încălzire de 
90ºC, la o temperatură de ieşire a apei calde 
menajere de 45ºC şi la temperatură de intrare a 
apei reci de 10ºC, la o putere maximă de 
alimentare (puterea producătorului de căldură 
cel puţin la fel de mare ca şi puterea 
suprafeţelor de încălzire ale boilerului). 

• O diminuare a debitului indicat al apei de 
recirculare din circuit, respectiv a puterii de 
alimentare sau a temperaturii de pe tur 
serpentină, va avea drept urmare o diminuare a 
puterii continue cât şi a indicelui de putere (NL). 
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Date despre boilere 
 

 

1.3.2 SK 130/180/220-3 ZB 
 

Tip boiler SK 130-3 Z SK 180-3 Z SK 220-3 Z 
Transmiţător de căldură: 
Transfer căldură  Serpentină de 

încălzire 
Serpentină de 
încălzire 

Serpentină de 
încălzire 

Număr spire  6 9 9 
Capacitate utilă l 125 170 220 
Volum apă agent termic l 6 9 9 
Suprafaţă de încălzire m2 0,68 1,02 1,02 
Putere calorică maximă la:     
- tV=90ºC şi tSp=45ºC conform DIN 4708 kW 26 39 39 
- tV=85ºC şi tSp=60ºC kW 14,4 21,7 21,7 
Debit continuu maxim la:     
- tV=90ºC şi tSp=450C conform DIN 4708 l/h 639 958 958 
- tV=85ºC şi tSp=60ºC l/h 248 373 373 
Debit apă de recirculare luată în considerare l/h 1900 2350 2350 
Coeficient de putere1) conform DIN 4708     
la tV=90ºC (putere calorică maximă) NL 1,9 3,7 4,9 
Timp minim încălzire de tK=10ºC la tSp=60ºC cu 
tV=85ºC la: 

    

- Putere calorică 24kW Min. 33 38 45 
- Putere calorică 18kW Min. 37 46 56 
- Putere calorică 11kW Min. 53 67 83 
- Putere calorică 8kW Min. 68 87 109 
Alte date: 
Volum util de apă caldă (fără realimentare)2) 
tSp=60ºC şi 

    

- tZ=45ºC l 155 219 292 
- tZ=40ºC l 181 255 341 
Consum de energie pentru pregătirea punerii în 
funcţiune (24h) conform DIN 4753 Partea 8 2) kWh/d 0,86 1,06 1,37 
Presiune maximă de regim apă bar 10 10 10 
Presiune maximă de regim încălzire bar 10 10 10 
Greutate proprie (fără ambalaj) kg 80 100 120 
Culoare  alb/gri alb/gri alb/gri 
Tabelul 3 
 
1) Coeficientul de putere NL indică numărul de apartamente cu 3,5 persoane ce urmează a fi alimentate, 

apartamente cu o cadă normală şi alte două posturi de consum. NL a fost determinat conform DIN 
4708 la tSp = 60ºC, tZ = 45ºC, t K = 10ºC şi la o putere calorică maximă. La o diminuare a puterii de 
încălzire şi la un debit a apei de recirculare mai mic, valoarea NL descreşte în mod corespunzător. 

2) Nu s-au luat în consideraţie pierderile de distribuţie din afara boilerului. 
tV = temperatură pe tur 
tSp = temperatură boiler 
tZ = temperatură ieşire apă caldă menajeră 
tK = temperatură alimentare apă rece 
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Date despre boilere 
 

 
Figura 1: Pierdere presiune a serpentinei de 
încălzire în bar 
∆p Pierdere de presiune 
V Debit apă caldă menajeră 

 

 

Pierderile de presiune din reţea nu 
sunt luate în considerare în diagramă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înlocuirea anodului de protecţie la 
SK 130-3 ZB, SK 180-3 ZB sau SK 
220-3 ZB: 

cta distanţa ≥ 300 mm faţă 
de planşeu. La aceste boilere se pot 
folosi anozi izolaţi montaţi în lanţ. 

Se va respe

 
 

 
Figura 2: Dimensiunile şi cotele enumerate după linia de separare se referă la tipul de boiler imediat următor 
din punct de vedere al dimensiunilor. 
 

E Golire 
KW Intrare apă rece (R ¾ - filet exterior) 
L Trecere cablu senzor temperatură boiler (NTC) 
MA Anod cu magneziu 
RSP Retur boiler (R 1 – filet exterior) 
SE 8 Termostat  (accesoriu) 

T Tub imersie termometru 
T1 Tub imersie pentru senzor de temperatură 
boiler (NTC) 
VSP Tur boiler (R 1 – filet exterior) 
WW Ieşire apă caldă menajeră (R ¾ - filet exterior) 
ZL Racord de recirculare (R ¾ - filet exterior) 
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Date despre boilere 
 

 

1.3.3 SK 300/400/500-3 ZB 
 

Tip boiler SK 300-3 ZB SK 400-3 ZB SK 500-3 ZB 
Transmiţător de căldură: 
Transfer căldură  Serpentină de 

încălzire 
Serpentină de 
încălzire 

Serpentină de 
încălzire 

Număr spire  10 12 17 
Capacitate utilă l 293 388 470 
Volum apă agent termic l 10 13 17 
Suprafaţă de încălzire m2 1,5 1,88 2,55 
Putere calorică maximă la:     
- tV=90ºC şi tSp=45ºC conform DIN 4708 kW 45 60 78 
- tV=85ºC şi tSp=60ºC kW 25 33 44 
Debit continuu maxim la:     
- tV=90ºC şi tSp=450C conform DIN 4708 l/h 1081 1450 1917 
- tV=85ºC şi tSp=60ºC l/h 423 566 748 
Debit apă de recirculare luată în considerare l/h 2100 2700 3400 
Coeficient de putere1) conform DIN 4708     
la tV=90ºC (putere calorică maximă) NL 8,7 13,5 17 
Timp minim încălzire de tK=10ºC la tSp=60ºC cu 
tV=85ºC la: 

    

- Putere calorică 24kW Min. 56 69 81 
- Putere calorică 18kW Min. 70 88 104 
Alte date: 
Volum util de apă caldă (fără realimentare)2) 
tSp=60ºC şi 

    

- tZ=45ºC l 365 482 584 
- tZ=40ºC l 426 563 682 
Consum de energie pentru pregătirea punerii în 
funcţiune (24h) conform DIN 4753 Partea 8 2) kWh/d 2,2 2,5 3,1 
Presiune maximă de regim apă bar 10 10 10 
Presiune maximă de regim încălzire bar 10 10 10 
Greutate proprie (fără ambalaj) kg 135 150 170 
Culoare  alb/gri alb/gri alb/gri 
Tabelul 4 
 
1) Coeficientul de putere NL indică numărul de apartamente cu 3,5 persoane ce urmează a fi alimentate, 

apartamente cu o cadă normală şi alte două posturi de consum. NL a fost determinat conform DIN 
4708 la tSp = 60ºC, tZ = 45ºC, t K = 10ºC şi la o putere calorică maximă. La o diminuare a puterii de 
încălzire şi la un debit a apei de recirculare mai mic, valoarea NL descreşte în mod corespunzător. 

2) Nu s-au luat în consideraţie pierderile de distribuţie din afara boilerului. 
tV = temperatură pe tur 
tSp = temperatură boiler 
tZ = temperatură ieşire apă caldă menajeră 
tK = temperatură alimentare apă rece 
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Date despre boilere 
 

 
Figura 3: Pierdere presiune a serpentinei de 
încălzire în bar 
∆p Pierdere de presiune 
V Debit apă caldă menajeră 

 
 

 

Pierderile de presiune din reţea nu 
sunt luate în considerare în diagramă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înlocuirea anodului de protecţie la 
SK 300-3 ZB sau SK 400-3 ZB: 
Se va respecta distanţa ≥ 300 mm faţă 
de planşeu. La aceste boilere se pot 
folosi anozi izolaţi montaţi în lanţ. 
Înlocuirea anodului de protecţie la 
SK 500-3 ZB: 
Se va respecta distanţa ≥ 1000 mm în 
faţa flanşei boilerului. La acest boiler 
se poate folosi numai un anod sub 
formă de bară izolat. 

 
 

 
Figura 4: Dimensiunile şi cotele enumerate după linia de separare se referă la tipul de boiler imediat următor 
din punct de vedere al dimensiunilor. 
E Golire 
KW Intrare apă rece (R ¾ - filet exterior) 
L Trecere cablu senzor temperatură boiler (NTC) 
MA Anod de magneziu 
RSP Retur boiler (R 1 – filet exterior) 
SE 8 Termostat (accesoriu) 

T Tub de imersie termometru 
T1 Tub de imersie pentru senzor  de temperatură 
boiler (NTC) 
VSP Tur boiler (R 1 – filet exterior) 
WW Ieşire apă caldă menajeră (R ¾ - filet exterior) 
ZL Racord de recirculare (R ¾ - filet exterior) 
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Date despre boilere 
 

 

1.3.4 SK 800/1000-ZB 
 

Tip boiler SK 800-ZB SK 1000-ZB 
Transmiţător de căldură: 
Transfer căldură  Serpentină de 

încălzire 
Serpentină de 
încălzire 

Număr spire  32 32 
Capacitate utilă l 760 950 
Volum apă agent termic l 36,1 42,1 
Suprafaţă de încălzire m2 5,7 6,7 
Putere calorică maximă la:    
- tV=90ºC şi tSp=45ºC conform DIN 4708 kW 200 225 
Debit continuu maxim la:    
- tV=90ºC şi tSp=450C conform DIN 4708 l/h 4914 5529 
- tV=85ºC şi tSp=60ºC l/h 1911 2150 
Debit apă de recirculare luată în considerare l/h 6000 6000 
Coeficient de putere1) conform DIN 4708    
la tV=90ºC (putere calorică maximă) NL 35 45 
Alte date: 
Volum util de apă caldă (fără realimentare)2) 
tSp=60ºC şi 

   

- tZ=45ºC l 1010 1262 
- tZ=40ºC l 1178 1473 
Consum de energie pentru pregătirea punerii în funcţiune 
(24h) conform DIN 4753 Partea 8 2) kWh/d 4,6 4,8 
Presiune maximă de regim apă bar 10 10 
Presiune maximă de regim încălzire bar 10 10 
Greutate proprie (fără ambalaj) kg 310 414 
Culoare  alb/gri alb/gri 
Tabelul 5 
 
1) Coeficientul de putere NL indică numărul de apartamente cu 3,5 persoane ce urmează a fi alimentate, 

apartamente cu o cadă normală şi alte două posturi de consum. NL a fost determinat conform DIN 
4708 la tSp = 60ºC, tZ = 45ºC, t K = 10ºC şi la o putere calorică maximă. La o diminuare a puterii de 
încălzire şi la un debit a apei de recirculare mai mic, valoarea NL descreşte în mod corespunzător. 

2) Nu s-au luat în consideraţie pierderile de distribuţie din afara boilerului. 
tV = temperatură pe tur 
tSp = temperatură boiler 
tZ = temperatură ieşire apă caldă menajeră 
tK = temperatură alimentare apă rece 
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Date despre boilere 
 

 
Figura 5: Pierdere presiune a serpentinei de 
încălzire în bar 
∆p Pierdere de presiune 
V Debit apă caldă menajeră 

 

 

Pierderile de presiune din reţea nu 
sunt luate în considerare în diagramă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înlocuirea anodului de protecţie la 
SK 800-ZB sau SK 1000-ZB: 
Se va respecta distanţa ≥ 1000 mm în 
faţa flanşei boilerului. La acest boiler 
se poate folosi numai un anod sub 
formă de bară izolat. 

 

 

 
Figura 6 
E Loc de branşare pentru racord de golire, partea 
 constructivă (Rp 1 – filet interior) 
EL Loc de branşare pentru aerisire (Rp 1 – filet 
 interior) 
KW Intrare apă rece (R ¾ - filet exterior) 
L Trecere cablu senzor temperatură boiler (NTC) 
MA Anod cu magneziu 

RSP Retur boiler (R 1 ½ – filet exterior) 
T Tub imersie termometru 
T1 Tub imersie  pentru senzor de temperatură 
boiler (NTC) 
VSP Tur boiler (R 1 ½ – filet exterior) 
WW Ieşire apă caldă menajeră (SK 800-ZB: R 1 ¼  - 
 filet exterior, SK 1000-ZB: R 1 ½ - filet exterior) 
ZL Racord de recirculare (Rp ¾ - filet exterior) 
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Date despre boilere 
 

 

1.3.5 SO 120/160/200-1 
 

Tip boiler SO 120-1 SO 160-1 SO 200-1 
Transmiţător de căldură: 
Transfer căldură  Serpentină de 

încălzire 
Serpentină de 
încălzire 

Serpentină de 
încălzire 

Număr spire  6 6 6 
Capacitate utilă l 114 153 192 
Volum apă agent termic l 4 4 4 
Suprafaţă de încălzire m2 0,6 0,6 0,6 
Putere calorică maximă la:     
- tV=90ºC şi tSp=45ºC conform DIN 4708 kW 24,8 24,8 24,8 
- tV=85ºC şi tSp=60ºC kW 13,8 13,8 13,8 
Debit continuu maxim la:     
- tV=90ºC şi tSp=450C conform DIN 4708 l/h 590 590 590 
- tV=85ºC şi tSp=60ºC l/h 237 237 237 
Debit apă de recirculare luată în considerare l/h 2400 2400 2400 
Coeficient de putere1) conform DIN 4708     
la tV=90ºC (putere calorică maximă) NL 1,4 2,8 4,4 
Timp minim încălzire de tK=10ºC la tSp=60ºC cu 
tV=85ºC la: 

    

- Putere calorică 24 kW Min. 31 37 44 
- Putere calorică 18 kW Min. 36 43 51 
- Putere calorică 11 kW Min. 49 62 74 
- Putere calorică 8 kW Min. 63 80 96 
Alte date: 
Volum util de apă caldă (fără realimentare)2) 
tSp=60ºC şi 

    

- tZ=45ºC l 147 204 254 
- tZ=40ºC l 171 238 296 
Consum de energie pentru pregătirea punerii în 
funcţiune (24h) conform DIN 4753 Partea 8 2) kWh/d 1,35 1,61 1,81 
Presiune maximă de regim apă bar 10 10 10 
Presiune maximă de regim încălzire bar 10 10 10 
Greutate proprie (fără ambalaj) kg 43 49 54 
Culoare  alb/gri alb/gri alb/gri 
Tabelul 6 
 
1) Coeficientul de putere NL indică numărul de apartamente cu 3,5 persoane ce urmează a fi alimentate, 

apartamente cu o cadă normală şi alte două posturi de consum. NL a fost determinat conform DIN 
4708 la tSp = 60ºC, tZ = 45ºC, t K = 10ºC şi la o putere calorică maximă. La o diminuare a puterii de 
încălzire şi la un debit a apei de recirculare mai mic, valoarea NL descreşte în mod corespunzător. 

2) Nu s-au luat în consideraţie pierderile de distribuţie din afara boilerului. 
tV = temperatură pe tur 
tSp = temperatură boiler 
tZ = temperatură ieşire apă caldă menajeră 
tK = temperatură alimentare apă rece 
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Date despre boilere 
 

 
Figura 7: Pierdere presiune a serpentinei de 
încălzire în bar 
∆p Pierdere de presiune 
V Debit apă caldă menajeră 

 

 

Pierderile de presiune din reţea nu 
sunt luate în considerare în diagramă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înlocuirea anodului de protecţie la 
SO 120-1, SO 160-1 sau SO 200-1: 
Se va respecta distanţa ≥ 300 mm faţă 
de planşeu. La aceste boilere se pot 
folosi anozi izolaţi montaţi în lanţ. 

 

 
Figura 8 
 

E Golire 
KW Intrare apă rece (R ¾ - filet exterior) 
L Trecere cablu senzor temperatură boiler (NTC) 
MA Anod magneziu 
RSP Retur boiler (R 1 – filet exterior) 

T Tub imersie termometru 
T1 Tub imersie  pentru senzor de temperatură 
boiler (NTC) 
VSP Tur boiler (R 1 – filet exterior) 
WW Ieşire apă caldă menajeră (R ¾ - filet exterior) 
ZL Racord de recirculare (R ¾ - filet exterior) 
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Instalare 
 

 
2 Instalare 
 
2.1 Norme 
 
Pentru montarea şi funcţionarea boilerului se va ţine 
cont de următoarele norme, directive şi prevederi: 
• DIN 1988 
• DIN 4708 
• Ordonanţa cu privire la instalaţiile de încălzire 
• Prevederile locale 
• Prevederile VDE 
 
 
2.2 Transport 
 
► Boilerul se va manipula cu atenţie şi nu va fi 

trîntit în timpul transportului. 
► Boilerul va fi scos din ambalaj numai la locul în 

care acesta urmează a fi montat. 
 
 
2.3 Locul de amplasare 
 
În cazul amplasării boilerului în încăperi  umede sau 
cu pericol de inundaţie: 
► Boilerul va fi aşezat pe un soclu. 
 
 
2.4 Scheme de racordare 
 
2.4.1 Un singur boiler 
 

 
Figura 9 

 
 
2.4.2 Boilere montat în paralel 
 

 
Figura 10 
 
KW Intrare apă rece 
RSp Retur boiler 
VSp Tur boiler (agent termic boiler) 
WW Ieşire apă caldă 
ZL Racord recirculare 
1 Ventil de închidere 
2 Ventil de siguranţă  
3 Racord la canalizare 
4 Reductor de presiune (dacă este necesar) 
5 Ventil de control 
6 Supapă de sens 
7 Ştuţ pentru manometru (≥ 1000 l 

capacitate totală cu manometru) 
8 Ventil izolare 
9 Pompă de alimentare boiler 
10 Clapetă de reţinere 
11 Pompă de recirculare 
12 Golire 
 
 

 

Montare în paralel: 
► Boilerele vor fi branşate în 

diagonală, atât în ceea ce 
priveşte instalaţia de încălzire, cât 
şi cea pentru apă caldă menajeră. 
În acest fel se compensează 
diversele pierderi de presiune. 

► Se va folosi numai un singur 
senzor de temperatură pentru 
boiler. 
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2.5.2 Montarea termoizolaţiei la SK 1000-ZB 2.5 Amplasare şi asamblare SK 800/1000-ZB 

  

Boilerele SK 800-ZB şi SK 1000-ZB sunt livrate în 
două ambalaje separate. 

► Se introduc şaibele din material spongios în 
diversele branşamente ale boilerului. 

► Se amplasează rezervorul boilerului. ► Se introduce senzorul de temperatură boiler 
(NTC) prin orificiul prevăzut în acest sens în 
termoizolaţie. 

 
2.5.1 Montarea termoizolaţiei la SK 800-ZB 

► Se împinge la maxim senzorul de temperatură 
boiler (NTC) împreună cu arcul de strângere în 
tubul de imersie al boilerului. 

 

► Se introduc şaibele din material spongios în 
diversele branşamente ale boilerului. 

► Se introduce senzorul de temperatură boiler 
(NTC) prin orificiul prevăzut în acest sens în 
termoizolaţie. 

► În cazul în care se va instala un aerisitor, se va 
tăia ieşirea necesară în termoizolaţia boilerului. 

► Se montează semicarcasele de termoizolaţie 
pe rezervorul boilerului.  
Nutul nu se închide în totalitate! 

► Se împinge la maxim senzorul de temperatură 
boiler (NTC) împreună cu arcul de strângere în 
tubul de imersie al boilerului. ► Se asamblează jumătăţile capacului şi se 

aşează pe cojile termoizolaţiei. ► În cazul în care se va instala un aerisitor, se va 
tăia ieşirea necesară în termoizolaţia boilerului. ► Se montează inelele de strângere în partea 

superioară şi cea inferioară a boilerului. ► Se montează semicarcasele de termoizolaţie 
pe rezervorul boilerului. ► Se montează capacul la flanşa de curăţare 

împreună cu termoizolaţia acestuia. ► Se montează inelele de strângere în partea 
superioară şi cea inferioară a boilerului. ► Se lipesc apoi rozetele de acoperire la 

diversele branşamente ale boilerului. ► Se montează capacul la flanşa de curăţare 
împreună cu termoizolaţia acestuia. ► Se lipeşte cea de a doua plăcuţă de construcţie 

împreună cu plăcuţa cu instrucţiunile de 
întreţinere pe termoizolaţie, într-un loc vizibil. 

► Se lipesc apoi rozetele de acoperire la 
diversele branşamente ale boilerului. 

► Se lipeşte cea de a doua plăcuţă de construcţie 
împreună cu plăcuţa cu instrucţiunile de 
întreţinere pe termoizolaţie, într-un loc vizibil. 

► Se lipeşte plăcuţa cu denumirile 
branşamentelor în zona de legătură a 
boilerului. ► Se lipeşte plăcuţa cu denumirile 

branşamentelor în zona de legătură a 
boilerului. 

 

 

 
Figura 11: Montarea termoizolaţiei la SK 800-ZB Figura 12: Montarea termoizolaţiei la SK 800-ZB 
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Atenţie: Deteriorări datorită 
suprapresiunii!! 
► La utilizarea unui ventil de 

refulare:  
Se montează ventilul de siguranţă 
între ventilul de refulare şi 
branşamentul boilerului (apă 
rece). 

► Nu se obturează conducta de 
purjare a ventilului de siguranţă. 

2.6 Montaj 
 

Evitarea pierderii de căldură prin intermediul 
circulaţiei proprii: 
► Pe toate circuitele boilerului se montează 

ventile de refulare, respectiv clapete de sens 
- sau - 
► Poziţionarea conductelor direct la racordurile 

boilerului, astfel încât să nu fie posibilă 
circulaţia proprie liberă. ► În cazul în care presiunea statică a instalaţiei 

depăşeşte 80% din presiunea de declanşare a 
ventilului de siguranţă:  
Se intercalează un reductor de presiune. 

 
2.6.1 Racorduri instalaţie de încălzire 
 

► Serpentina de încălzire se va branşa în mod de 
funcţionare în echicurent, adică turul jos şi 
returul sus.  
Prin aceasta se obţine o alimentare uniformă a 
boilerului în zona superioară a boilerului. 

 
2.6.3 Racorduri de recirculare 
► La branşarea unei conducte de recirculare:  

Se vor monta: o pompă de recirculare pentru 
apă menajeră şi un ventil de refulare. ► Conductele de alimentare se vor executa cât 

mai scurte posibil şi se vor izola bine.  
Se evită astfel pierderile inutile de presiune şi 
răcirea boilerului prin circulaţia prin ţevi. 

► Dacă nu se montează o conductă de 
recirculare: se obturează şi se izolează 
racordul. 

► Se prevede la cel mai înalt punct între boiler şi 
centrala termică o aerisire eficientă (de 
exemplu: un aerisitor automat) pentru evitarea 
dereglărilor în funcţionare datorită incluziunii de 
aer. 

 

 

Recircularea este permisă, având în 
vedere pierderile de căldură, numai cu 
o pompă pentru apă menajeră 
comandată prin temporizator sau 
regulator de temperatură. ► Se montează un robinet de golire în conducta 

de alimentare.  
Prin acesta va trebui ca serpentina de încălzire 
să poată fi golită. 

 

 

 
2.6.2 Racorduri instalaţie apă menajeră 
 

 

Atenţie: Deteriorări prin coroziune de 
contact la branşamentele boilerului! 
► În cazul instalaţiilor pentru apă 

menajeră în cupru:  
Se vor folosi fitingurile de legătură 
din alamă sau bronz. 

► Piesele din material plastic pentru 
protecţia la coroziune nu vor fi 
deteriorate prin lucrările de lipit. 
Dacă în urma acestora se produc 
pagube datorate coroziunii nu mai 
există nici un drept de garanţie. 

Figura 13: Schemă racord apă menajeră 
 

BWAG Vas de expansiune apă menajeră (recomandat) 
E Golire 
KW Intrare apă rece 
RSp Retur boiler 
SG Grupă de siguranţă conform DIN 1988 
VSp Tur boiler (serpentină agent termic) 
WW Ieşire apă caldă 
ZL Racord recirculare 
1 Ventil de închidere 
2 Ventil de siguranţă 
3 Punct de golire 
4 Reductor de presiune (dacă este necesar) 
5 Ventil de control 
6 Supapă de sens 
7 Ştuţ pentru manometru (≥ 1000 l capacitate 

totală cu manometru) 
11 Pompă de recirculare 

 

► Branşarea la conducta de apă rece se 
realizează conform DIN 1988 cu folosirea 
armăturilor adecvate sau un grup de siguranţă 
complet. 

► Se montează robinetul de golire la intrarea 
pentru apă rece (boilerul SK 800-ZB şi SK 
1000-ZB au un loc propriu pentru montarea 
unui robinet de golire). 

► Ventilul de siguranţă omologat se va regla în 
aşa fel, încât să se împiedice depăşirea 
presiunii de funcţionare a boilerului cu mai mult 
de 10%. 

► Conducta de purjare a ventilului de siguranţă 
trebuie să fie liberă, uşor de observat şi trebuie 
să refuleze într-un canal de scurgere.  
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2.6.4 Vas de expansiune apă menajeră 2.6.5 Termostat boiler SE 8 (accesoriu) 
  

► Termostatul pentru boiler se montează conform 
instrucţiunilor de instalare corespunzătoare: 

 

Pentru evitarea pierderii de apă prin 
ventilul de siguranţă se poate monta 
un vas de expansiune adecvat apei 
menajere. 

– la SK 130 ... 500-3 ZB direct la boiler (vezi 
capitolul 1.3.2 şi 1.3.3). 

– la SK 800/1000-ZB şi SO 120...200-1 pe 
perete. 

 
► Vasul de expansiune se montează pe conducta 

de apă rece între boiler şi grupul de siguranţă. 
 
Tabelul de mai jos oferă numai un ajutor orientativ 
pentru dimensionarea unui vas de expansiune. În 
cazul unui volum util diferit al vaselor, pot rezulta 
dimensiuni diferite. Datele sunt raportate la o 
temperatură a boilerului de 60ºC. 
 

Dimensiuni vas în litri, 

declanşare a ventilului de 
siguranţă 

Tip boiler 

Presiune 
înaintea 
vasului = 
presiune 
apă rece 6 bar 8 bar 10 bar 
3 bar 8 8 - SO 120 

SK 130 4 bar 12 8 8 
3 bar 8 8 - SO 160 

SK 180 4 bar 12 8 8 
3 bar 12 8 - SO 200 

SK 220 4 bar 18 12 12 
3 bar 18 12 12 SK 300 4 bar 25 18 12 
3 bar 25 18 18 SK 400 4 bar 36 25 18 
3 bar 36 25 25 SK 500 4 bar 50 36 25 
3 bar 80 60 60 

Tip de 
10 bar 

SK 800 
SK 1000 4 bar 150 60 60 

corespunzător presiunii de 

Tabelul 7 
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2.7 Racorduri electrice 
 

2.7.2 SUPRAPUR cu Bosch Heatronic 
  

 

Pericol: Prin electrocutare! 
► Înaintea efectuării legăturilor 

electrice se întrerupe alimentarea 
cu tensiune (230 V) la instalaţia 
de încălzire. 

 

 
2.7.1 Centrală termică cu Bosch Heatronic 
 

 

Figura 17: Se scoate capacul superior 
 

 

Figura 14: Se scoate capacul rabatabil 
 

 
Figura 18: Se scoate capacul cutiei de conexiuni 
 

 

Figura 15: Se scoate capacul 
 

 
Figura 19: Se introduce ştecărul 
 

161 Limitator de temperatură, contact de 
siguranţă al pompei de condens 

303 Senzor temperatură boiler (NTC) 
389 Racord regulator instalaţie de încălzire 
393 Racord senzor temperatură exterioară 

Figura 16: Se introduce ştecărul 
 

 

Se va ţine cont de instrucţiunile 
senzorului de temperatură boiler 
(NTC)! 
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2.7.4 SUPRASTAR cu TAC până la 42 kW 2.7.3 Centrală termică cu posibilităţi de 

racordare pentru NTC boiler (începând cu 
luna iulie a anului 1994, respectiv 
începând cu modelul FD 467, placă 
electronică de comandă) 

 

 

 
► Se scoate clapeta (f) de pe spatele cutiei de 

distribuţie prin apăsarea celor două clape (g). 
► Se decupează o trecere pentru cablu (h) pe 

spatele clapetei (f). 
► Se introduce cablul cu ştecărul (17) din spate 

în trecerea pentru cablu. 
► Se introduce ştecărul (17) în locaşul 

corespondent din modulului de bază (j). 
► Se prinde clapeta (f) de cutia de distribuţie şi se 

închide. 
 

 

Figura 21: Se introduce ştecărul 
 
37 Pompă de circulaţie instalaţie de încălzire 
82 Punte rezistenţă (înlocuitor pentru 

accesoriul TWR1) 
143 Senzor temperatură boiler (NTC) 
183 Pompă alimentare boiler 
 
Text şi imagine identice cu figura 13 de la pagina 
15: Instrucţiuni de instalare boilere STORACELL 
SK... – deosebire: ZP – Pompă suplimentară nu 
LED suplimentar. 
 
 
 

Figura 20 
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2.7.6 Centrală termică cu regulator TA 12... 

(începând cu aprilie 1997, respectiv 
model FD 764) 

2.7.5 SUPRASTAR cu TAC începând de la 45 
kW 

 
 ► Se scoate ştecărul senzorului de temperatură 

boiler (143) şi se conectează. ► Se scoate ştecărul senzorului de temperatură 
boiler (143) şi se conectează.  

 

 

 
Figura 23: Conectare ştecăr 
 
85/2 Panou cu reglete la centrala termică cu TA 

12... 
143 Senzor temperatură boiler (NTC) Figura 22: Conectare ştecăr 

  37 Pompă de circulaţie instalaţie de încălzire 
82 Punte rezistenţe (înlocuitor pentru 

accesoriul TWR1) 
143 Senzor temperatură boiler (NTC) 
183 Pompă alimentare boiler 

 

 
Text imagine: 
ZP: Pompă suplimentară 
LP: Pompă alimentare boiler 
UP: Pompă de circulaţie (A) sau pompă primară 
KKP: Pompă de recirculare cazan 1 
MDK: Clapetă motorizată cazan 1 
AGF: Senzor temperatură gaze arse 
RF: Senzor temperatură încăpere circuit (A) 
AF: Senzor temperatură exterior 
KF: Senzor temperatură cazan circuit (A) 
SF: Senzor temperatură boiler apă caldă menajeră 
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Punere în funcţiune 
 

  
3 Punere în funcţiune 3.2.3 Limitare debit 

  
► Pentru folosirea cât mai bună a capacităţii 

boilerului şi pentru evitarea unui amestec 
prematur recomandăm limitarea debitului de 
apă rece spre boiler, la valorile de mai jos: 

3.1 Informarea utilizatorului de către cel care 
a realizat instalaţia 

 
Specialistul va explica cumpărătorului modul de 
funcţionare şi folosirea producătorului de căldură 
(generatorului termic) şi al boilerului (rezervorului). 

– SK 130-3 ZB, SO 120/160-1 = 10 l/min 
– SK 180/220-3 ZB, SO 200-1 = 16 l/min 
– SK 300-3 ZB   = 30 l/min  
– SK 400-3 ZB   = 40 l/min ► Se atrage atenţia utilizatorului asupra 

necesităţii reviziei periodice; de această revizie 
depinde buna funcţionare şi durata de viaţă a 
instalaţiei. 

– SK 500-3 ZB   = 50 l/min 
– SK 800-ZB   = 80 l/min 
– SK 1000-ZB   = 100 l/min 

 ► În timpul încălzirii, la ventilul de siguranţă va 
picura apă.  
Nu se va închide niciodată ventilul de 
siguranţă. 

 
3.3 Reglarea temperaturii boilerului 
 
► Se reglează temperatura dorită a boilerului 

conform instrucţiunilor de utilizare anexate 
acestuia prin intermediul regulatorului de 
temperatură al apei calde menajere. 

► Boilerul se va goli în cazul apariţiei pericolului 
de îngheţ şi în cazul exploatării în exterior. 

► Se vor înmâna utilizatorului toate documentele 
anexate. - sau - ► Instrucţiunile de utilizare se vor plasa în mod 
vizibil în apropierea producătorului de căldură. ► Se reglează temperatura dorită a boilerului de 

la regulatorul instalaţiei de încălzire prin 
intermediul programului pentru apă caldă 
menajeră conform instrucţiunilor de utilizare 
respective. 

 
 
3.2 Pregătiri exploatare 
 - sau - 3.2.1 Generalităţi 

► Se reglează temperatura dorită a boilerului de 
la termostatul SE 8 (accesoriu). 

 
Punerea în funcţiune va trebui să se facă de către 
cel care a realizat instalaţia sau de către un 
specialist autorizat de către acesta. 

 
 
 ► Centrala termică va fi pusă în funcţiune 

conform instrucţiunilor producătorului, respectiv 
conform instrucţiunilor de instalare şi a celor de 
utilizare. 

► Boilerul se pune în funcţiune conform 
instrucţiunilor de instalare ale  acestuia şi 
conform instrucţiunilor de utilizare anexate. 

 
 
3.2.2 Umplerea boilerului 
 
► Înaintea umplerii boilerului:  

Se clăteşte reţeaua de conducte excluzându-se 
boilerul. 

► Se umple boilerul, cu traseul de apă caldă 
menajeră deschis, până când iese apa. 
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Întreţinere 
 

 
 

4 Întreţinere 4.2.2 Golire  

4.1 Recomandări pentru utilizator  
► Boilerul se debranşează de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică şi se goleşte 
înaintea curăţării sau înaintea reparaţiei. 

 

► Se încheie un contract de întreţinere cu o firmă 
specializată autorizată. Centrala termică 
(aparatul de încălzit) va fi verificată anual, iar 
boilerul, în funcţie de calitatea apei de la faţa 
locului, anual, respectiv la fiecare doi ani. 

► Dacă este nevoie se goleşte şi serpentina de 
încălzire, operaţia la care se vor sufla la nevoie 
şi spirele inferiore.   4.2 Întreţinere şi reparaţii   

4.2.3 Decalcifiere / curăţare ► Se vor folosi numai piese de schimb originale! 
  
4.2.1 Anod de protecţie (anod de magneziu) 

 

Atenţie: pagube datorită apei! 
O garnitură defectă sau fărâmicioasă 
poate duce la pagube datorită pierderii 
apei din boiler. 
► Garnitura flanşei de curăţare se 

verifică şi eventual se înlocuieşte 
cu ocazia curăţării boilerului. 

 

Anodul de protecţie cu magneziu reprezintă o 
protecţie minimă pentru posibilele fisuri în stratul de 
email, conform DIN 4753. 
Prima verificare va avea loc la un an de la punerea 
în funcţiune. 
 

 

Atenţie: Deteriorări datorită coroziunii!
O neglijare a anodului de protecţie 
poate duce la apariţia prematură a 
deteriorărilor datorate coroziunii. 
► Anodul de protecţie se va verifica 

o dată cu decalcifierea sau la 
fiecare doi ani, iar la nevoie se va 
înlocui. 

 
 
În cazul unei ape cu conţinut de calcar 
 
Gradul de calcifiere depinde de durata de utilizare, 
temperatura de funcţionare şi de duritatea apei. 
Suprafeţele de încălzire calcificate diminuează 
volumul de apă, diminuează puterea de încălzire, 
amplifică necesarul de energie şi prelungeşte timpul 
de încălzire. 

 
Verificare anod de protecţie la SO...-1 

► Boilerul se decalcifică periodic corespunzător 
cantităţii de calcar depuse. 

 

Verificare anod de protecţie: 
► La uzură puternică, în principal la partea 

superioară a anodului:  
anodul va fi înlocuit imediat. 

 
 
În cazul unei ape sărace în calcar  

Montarea unui nou anod de protecţie:  
► Se montează legătura pentru conductibilitate 

electrică, altfel spus se va asigura legătura 
metalică între anod şi rezervorul boilerului. 

► Rezervorul se verifică totuşi periodic şi se 
curăţă de nămolul depus. 

 
  
Verificare anod de protecţie la SK... 4.2.4 Repunerea în funcţiune 

  

Boilerele SK 800-ZB şi SK 1000-ZB au doi anozi de 
protecţie. ► Boilerul va fi clătit bine după curăţare, 

decalcifiere sau reparaţie.  

Verificare anod de protecţie: ► Se aeriseşte atât instalaţia de încălzire, cât şi 
instalaţia pentru apă menajeră. ► Se demontează cablul de legătură dintre anod 

şi boiler.  
► Se conectează un aparat de măsură (zona de 

măsură în domeniul mA) în serie.  
Intensitatea curentului, la un boiler umplut 
nu are voie să se situeze sub 0,3 mA. 

 
4.3 Verificare funcţionare 
 

 

Atenţie: Un ventil de siguranţă care 
nu funcţionează ireproşabil poate 
duce la deteriorări datorită 
suprapresiunii! 
► Se verifică funcţionalitatea 

ventilului de siguranţă şi se va 
curăţa de mai multe ori prin 
suflare. 

► Nu se obturează ţeava de refulare 
a ventilului de siguranţă. 

► La o intensitate mai mică a curentului şi la o 
uzură puternică a anodului:  
Anodul se va înlocui imediat. 

 

Montarea un ui nou anod de protecţie: 
► Se montează anodul în mod izolat. 
► Se realizează legătura electrică între anod şi 

rezervor prin intermediul cablului de legătură. 
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Depistare şi remediere defecte 
 

  
  
5 Depistare şi remediere 

defecte 

 
 
 

 
Legături corodate (coclite) 
La instalaţiile cu ţevi din cupru se poate ajunge în 
urma unor condiţii nefavorabile, datorită acţiunilor 
electrochimice între anodul de protecţie cu 
magneziu şi materialul ţevilor, la corodarea 
legăturilor. Este afectată de regulă legătura de 
recirculare. 
► Legăturile se separă din punct de vedere 

electric de instalaţia cu ţevi din cupru prin 
folosirea de îmbinări de separare filetate 
izolate. 

 
Miros şi culoarea închisă a apei încălzite 
Acest lucru se datorează de regulă formării de 
hidrogen sulfurat de către bacteriile anaerobe care 
reduc sulfatul. Aceste bacterii apar într-o apă foarte 
săracă în oxigen şi se hrănesc cu compuşii de 
hidrogen produşi de anod. 
► Curăţarea rezervorului, înlocuirea anodului de 

protecţie şi funcţionare la ≥ 60ºC. 
► Pentru cazul în care acest lucru nu aduce o 

remediere a situaţiei:  
Se înlocuieşte anodul de protecţie cu magneziu 
cu un anod cu un curent exterior.  
Cheltuielile pentru reechipare sunt suportate de 
către utilizator. 
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Completări pentru Austria şi Elveţia referitoare la SO...-1 B 
 

6 Completări pentru Austria şi 
Elveţia referitoare la SO...-1 B 

 
Boiler Nr. comandă 

SO 160-1 B 7 719 001 170 
SO 200-1 B 7 719 001 171 

Tabelul 8 

 
 
 

 

Înlocuire anod de protecţie la SO 
160-1 B sau SO 200-1 B: 
Se va respecta distanţa ≥ 300 mm faţă 
de planşeu. La aceste boilere se pot 
folosi anozi izolaţi montaţi în lanţ. 

 

 
Figura 24 
 
E Golire 
KW Intrare apă rece (R ¾ - filet exterior) 
L Trecere cablu senzor temperatură boiler (NTC) 
MA Anod cu magneziu 
RSP Retur boiler (R 1 – filet exterior) 
T Tub imersie termometru 
T1 Tub imersie pentru senzor temperatură boiler (NTC) 
VSP Tur boiler (R 1 – filet exterior) 
WW Ieşire apă caldă menajeră (R ¾ - filet exterior) 
ZL Racord recirculare (R ¾ - filet exterior) 
 

Pentru montarea şi funcţionarea boilerului sunt 
valabile datele referitoare la modelul de boiler SO...-1. 
 
Dotare suplimentară 
• Flanşă de curăţare montată. 
• Orificiu filetat R 1 ½ în flanşa de curăţare 

pentru montarea unei rezistenţe electrice. 
 

 

Dacă nu se montează nici o rezistenţă 
electrică în flanşa de curăţare: 
• Se astupă etanş orificiul  filetat cu 

un dop. 
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	Instrucţiuni de siguranţă
	Date despre boiler
	
	
	
	
	
	SK 130/180/220-3 ZB
	Tip boiler
	SK 300/400/500-3 ZB
	Tip boiler
	SK 800/1000-ZB
	Tip boiler
	SO 120/160/200-1
	Tip boiler







