
Instrucţiuni de instalare                  
 

TTR 5 
pentru centrale de încălzire pe gaz cu cazan SUPRASTAR KN 45 
până la 117-9... pentru amplificarea curentului de ionizare 
 
 

 
 
 
 Nr. comandă 7 719 002 274 
 
 
 

 

 

Grupul Bosch 
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Instrucţiuni 

 Respectaţi instrucţiunile de instalare pentru a 
se asigura o funcţionare ireproşabilă. 

 Acest accesoriu va fi montat numai de către un 
instalator autorizat. 

 Aparatele sau dispozitivele contribuitoare vor fi 
montate conform instrucţiunilor de instalare 
aferente. 

 
 
Explicaţie simboluri 
 

 

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

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

 
Indicaţiile conţin informaţii importante în cazurile în 
care nu există nici un pericol pentru oameni şi 
aparat. 
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1 Informaţii despre accesoriu 
 
TTR 5 este prevăzut a fi montat într-o centrală 
termică pe gaz cu cazan SUPRASTAR KN 45 până 
la 117-9... 
 

 

TTR 5 este cablat în vederea branşării 
mediate. 

 
 
Date tehnice: 
 
Tensiune reţea 230 V AC
Frecvenţă nominală 50 Hz
Consum propriu 2 VA
 

Tabelul 1 
 
 
TTR 5 corespunde normelor VDE corespunzătoare. 
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2 Instalare 
 

 

Pericol: Electrocutare! 
 Înaintea începerii instalării se va 

întrerupe alimentarea cu tensiune 
(230 V AC) spre instalaţia de 
încălzire. 

 

 

La instalaţiile cu mai multe cazane: 
 Se va monta câte un TTR 5 în 

fiecare câmpul al tabloului de 
distribuţie pentru decuplarea 
automatului de ardere asociat. 

 

 
 

 
Figura 1 
 

 Se prinde dispozitivul TTR 5 de peretele 
frontal  cu ajutorul şuruburilor de fixare. 

 
Se scoate ştecărul automatului de 
aprindere a gazului de pe partea inferioară 
a cutiei de distribuţie. 

 
Se realizează legătura prin fişe între TTR 
5 şi partea inferioară a cutiei de distribuţie. 

 
Se realizează cea de a doua legătură a 
TTR 5 cu automatul de aprindere a 
gazului. 

 Cabluri ecranate: 

 − Se slăbeşte cablu de ionizare (I) al 
automatului de aprindere a gazului. 

 Se leagă cablul de ionizare (I) de cablul 
(J). 

 Se conectează cablul (K) la clema liberă a 
automatului de aprindere a gazului. 
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Branşamentul electric: 
 

 

Pericol: Electrocutare! 
 Înaintea începerii instalării se va 

întrerupe alimentarea cu tensiune 
(230 V AC) spre instalaţia de 
încălzire. 

 

 
Figura 2 
 
TTR 5 amplificator curent de ionizare 
GFA automat aprindere gaz 
 
 

3 Descriere mod de funcţionare 
 
În cazul funcţionării cazanului într-o reţea cu două 
faze sau cu un conductor nul prost, componentele 
aparatului prin care trece curentul electric sunt 
legate prost sau chiar deloc la pământ. Pentru 
funcţionarea dispozitivului de monitorizare a flăcării 
de ionizare  este însă nevoie de o bună legătură la 
pământ pentru a se atinge un curent de ionizare 
suficient de puternic. 
Amplificatorul de curent de ionizare asigură o 
comunicare admisibilă a flăcării. 
 
 
 

Partea inferioară a cutiei de distribuţie


