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1. Caracteristici tehnice și dimensiuni

1.1 Categorie, tip și autorizare

1.3 Explicaţii simbol1.2 Generalităţi

Aparat cu aprindere piezoelectrică a flăcării de veghe.
- Termocuplu pentru monitorizarea flăcării de aprindere și

comanda ventilului de închidere al gazului spre arzător.
- Monitorizarea gazelor de ardere pentru controlul corect

al evacuării gazelor arse (numai la tipul S..9..).
- Limitator de temperatură pentru împiedicarea unei

supraîncălziri a camerei de ardere.
Vană de apă din poliamidă întărită cu fibră de sticlă,
reciclabilă 100%.
Modulare de putere, funcţie de solicitările de apă menajeră,
cu zonă reglabilă manual. Reglare automată a cantităţii de
apă menajeră, pentru obţinerea unui debit constant, la cele
mai diverse presiuni de  apă.
Adaptare proporţională a debitului de gaz și a debitului
apei, pentru asigurarea unei menţineri constante a
temperaturii.
Vană de gaz cu putere de încălzire reglabilă.

W Aparat pe gaze pentru producerea de apă
caldă menajeră

R Modulare
11 Debit (l/min)
P Aprinzător piezoelectric

23 Gaz metan
31 Gaz petrolier lichefiat (butan/propan)

S... Cod ţară

1.4 Accesorii de branșare (livrate împreună cu
centrala)

- Accesorii de fixare de perete .
- 2 dibluri și două cârlige de perete pentru agăţarea

centralei.
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1.5 Dimensiuni

Figura 2

1.6 Schema de principiu

Figura 3

* Diametrul interior al tubulaturii gazelor arse va trebui să corespundă cu diametrul ștuţului pentru
gazele arse.

** La tipurile ce funcţionează cu gaze petroliere lichefiate se poate folosi un ștuţ de branșare R1/2 - 12.

1. Carcasă
2. Orificiu de fixare pe perete
3. Fereastră pentru flacăra

de veghe
4.   Selector de debit
5. Selector de putere
6.   Branşament gaz (H)
7. Ștuţ gaze arse
8. Antifluctuator
9. Schimbător de căldură

10. Vană de gaz
11. Aprinzător piezoelectric
12. Vană de apă

Dimensiuni A B C D E F G H
(mm) (Ø)

WR11.P... 310 580 228 110 526 60 25 1/2" **
WR14.P... 350 655 228 130 565 95 30 1/2" **

1.  Schimbător de căldură
2.  Arzător
3.  Duză
4.  Ventil aprindere lentă
5.  Selector debit apă caldă
6.  Venturi
7.  Şurub de corecţie pentru debit minim

de apă
8.  Regulator debit apă
9.  Limitator de debit de apă

10.   Filtru
11.  Membrană
12.  Ţeavă apă rece
13.  Ventil electromagnetic
14.  Ţeavă de gaz
15.  Filtru de gaz
16.  Şurub reglare putere
17.  Filtru flacără de veghe
18.  Aprinzător piezoelectric
19.  Ţeavă apă caldă menajeră
20.  Selector putere
21.  Tastă aprindere flacără de veghe
22.  Ventil
23.  Ventil de gaz pentru flacăra de veghe
24.  Duză pentru flacăra de veghe
25.  Ventil principal de gaz
26.  Ştuţ de măsură presiune la duze
27.  Termocuplu
28.  Electrod de aprindere
29.  Limitator de temperatură
30. Unitate de monitorizare gaze arse

(numai la tipurile S...9...)
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1.7 Date tehnice

* Hi 15˚C - 1013 mbar - uscat: gaz metan 34.2 MJ/m3 (9.5 kWh/m3)
                   gaz petrolier lichefiat:   butan 45.7 MJ/m3 (12.7 kWh/kg)   Propan 46.4 MJ/kg (12.9 kWh/kg)

**     La putere de încălzire nominală maximă
*** Această valoare nu va fi depășită, se va ţine cont de dilatarea apei

Date tehnice Simbol
Unitate de 

masura
WR11 WR14

Puterea maximă utilă                                                  Pn kW 19.2 23.6

Puterea minimă utilă                                                Pmin kW 7.0 7.0

Domeniu de reglare manuală a puterii utile                                             kW         7.0 - 19.2     7.0 - 23.6

Putere consumata maxima Qn kW 21.8 27.0

Putere consumata minima Qmin kW 8.1 8.1

Presiune de alimentare:

Gaz metan H - 2H G20 mbar 20 20

GPL (butan / propan) - 3+ G30/G31 mbar 28/37 28/37

Consum:

Gaz metan H - 2H G20 m3/h 2.3 2.9

GPL (butan / propan) - 3+ G30/G31 kg/h 1.7 2.2

Număr duze                                                                                                 12                14

Presiune maximă apă ***                                          pw bar 12 12

Selector temperatură pînă la opritor, în sensul acelor de 
ceasornic

Debit la o creștere a temperaturii de 55 K (˚C) l/min 2.0 - 5.5 2.0 - 7.0

Presiune minimă de functionare                                    pwmin bar 0.1 0.1

Selector temperatură pînă la opritor, în sens invers acelor
de ceasornic

Debit la o creștere a temperaturii de 25 K (˚C) l/min 4.0 - 11.0 4.0 - 14.0

Tiraj necesar mbar 0.015 0.015

Debit g/s 13 17

Temperatură                                                                      ˚C               160             170
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2.        Condiţii preliminare pentru instalare

2.1 Prevederi și norme
Trebuie respectate următoarele normative și prescripţii:
- SR EN 26:2000 Aparate de producerea instantanee a

apei calde menajere echipate cu arzator atmosferic,
utilizînd combustibil gazos.

- Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale - Indicativ I.6/-98

- Normativ pentru exploatarea și întreţinerea instalaţiilor
de utilizare a gazului petrolier lichefiat - Indicativ I.33

- Normativ pentru proiectarea și executarea instalaţiilor
sanitare - Indicativ I.9/-94

- STAS 6793 - Coșuri de fum
- STAS 3466 - Execuţie coșuri de fum

2.2 Amplasare
Instalarea aparatului trebuie să se facă într-o încăpere bine
aerisită și utilizându-se o tubulatură corespunzătoare pentru
gazele arse.
Pentru evitarea coroziunii, gazele arse nu trebuie să conţină
substanţe agresive.
Substanţe agresive sunt, de exemplu, hidrocarburi cu
halogen care conţin legături de clor și fluor, cum ar fi:
solvenţi, coloranţi, adezivi, carburanţi și substanţe de
curăţat pentru uz casnic.
În afară de tubulatura pentru gazele arse, temperatura
maximă a suprafeţelor centralei se situează sub 85˚C, motiv
pentru care nu mai este nevoie de măsuri speciale de
protecţie.
Pentru asigurarea accesului în timpul lucrărilor de întreţinere
vor trebui respectate dimensiunile din figura 5. Centrala
termică va fi instalată întotdeauna în locuri ferite de îngheţ.
În cazul existenţei pericolului de îngheţ, centrala termică
va fi oprită și golită (de apă).

2.3 Fixarea aparatului
Pentru a scoate carcasa se va proceda în felul următor:
Se scoate butonul de selectare al debitului. Se trage

de carcasă în faţă și se ridică în același timp în sus.
Se fixează centrala de perete.
Nu așezaţi niciodată centrala pe branșamentul de apă
sau pe cel de gaz.

2.4 Legăturile la apă
Se recomandă clătirea prealabilă a instalaţiei  deoarece
eventualele impurităţi să diminueze debitul sau să
împiedice alimentarea cu apă. Verificaţi montarea corectă
a filtrului de apă din vana de apă. Curăţaţi periodic filtrul
de apă. Se marchează în mod corespunzător ţeava de apă
rece (dreapta) și ţeava de apă caldă (stânga) pentru a evi-
ta confundarea acestora în momentul montării centralei.
Se branșează ţeava de apă rece și ţeava de apă caldă la
centrală cu ajutorul accesoriilor livrate împreună cu aceasta.
Pentru evitarea problemelor datorită oscilaţiilor de presiune
ale alimentării cu apă, se recomandă montarea unui ventil
de retur pe coloana de apă caldă.

2.5 Branșarea conductei de gaze
La alimentarea cu gaze se va acorda atenţie curăţeniei.
Se alege diametrul conductei conform consumului maxim
al aparatului ce urmează a fi instalat.
Robinetul de închidere va trebui amplasat cât mai aproape
de centrală.

Figura 5
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2.7 Instalare
Se deschide robinetul de închidere al gazului şi robinetul 
de închidere al apei. Se va verifica etanşeitatea aparatului
şi a branşamentelor de gaz şi de apă.

2.6 Evacuarea gazelor arse
Tubulatura pentru evacuarea gazelor arse se va monta în
conformitate cu prevederile în domeniu. Diametrul interior
al tubulaturii pentru gazele arse trebuie să fie adecvat
ștuţului de gaze arse al centralei. Pentru asigurarea unei
evacuări bune a gazelor arse, o importanţă deosebită o
are concordanţa diametrelor tubulaturii gazelor arse și
ștuţul pentru gaze arse al centralei, cât și îndeplinirea
normelor și prevederilor în vigoare referitoare la acestea.

A ≥ 10 cm
B ≥ 40 cm
C ≥ 30 cm

Lungime L Panta
(m) (cm/m)

pâna l a 1 1
între 1 si  3 3
între 3 si  6 10
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decalcificată.
Se va verifica dacă schimbătorul de căldură și ţevile
aferente trebuie decalcificate sau nu; acestea vor fi
decalcificate cu substanţe obișnuite conform informaţiilor
furnizate de către producător.
În final se va verifica etanșeitatea și funcţionalitatea vanei
de apă și a vanei de gaz.
În cazul unei reparaţii se vor folosi numai piese de schimb
originale.

3.5 Monitorizare gaze arse
Utilizatorului îi este interzisă orice intervenţie la acest
dispozitiv.
Acest dispozitiv nu va fi dezactivat niciodată, modificat
sau înlocuit cu altă piesă.

Funcţionare și avertizări
Modelele enumerate sunt dotate cu un dispozitiv de
monitorizare a gazelor arse. În cazul în care centrala termică
se oprește automat, fără ca sertarul de distribuţie să fie
poziţionat în poziţia OFF, acest lucru poate fi pus în seama
declanșării dispozitivului de monitorizare a gazelor arse.
Într-un astfel de caz se va proceda la aerisirea încăperii
timp de 10 minute, după care centrala va fi repornită. Dacă
acest defect se repetă, vă rugăm să contactaţi o firmă de
specialitate autorizată pentru verificarea centralei și pentru
verificarea sistemul de evacuare a gazelor arse.
Dispozitivul de monitorizare al gazelor arse nu are voie să
fie dezactivat.
Orice intervenţie asupra acestui dispozitiv poate avea
urmări grave.

Întreţinere
Un dispozitiv defect se va înlocui în felul următor:
- Se deșurubează șuruburile de fixare ale sondei.
- Se deșurubează piuliţa de fixare a ventilului

electromagnetic.
- Se îndepărtează elementul termic.
Se înlocuiește piesa defectă cu una nouă și se montează
în ordine inversă faţă de cea de sus.

Verificare funcţionalitate
Modul de funcţionare corect al dispozitivului se va controla
după cum urmează:
- Se îndepărtează tubulatura gazelor arse.
- În locul acesteia se montează o bucată de tubulatură

dreaptă, de 50 cm lungime, astupată la celălalt capăt.
- Se montează tubulatura în poziţie verticală.
- Se pornește centrala și se va exploata la putere nominală

prin poziţionarea butonului selector de temperatură în
dreptul temperaturii maxime și a butonului de reglare a
puterii la limita din dreaptă.

În aceste condiţii de funcţionare, centrala va trebui să se
oprească după cca. două minute. Se va demonta tubulatura
dreaptă și se va remonta tubulatura normală pentru
evacuarea gazelor arse.

3.6 Transformarea pe alt tip de gaz
Se vor folosi exclusiv seturile de transformare puse la
dispoziţie de către producător. Transformarea poate fi
efectuată numai de către o firmă de specialitate autorizată.

3. Utilizare și întreţinere

3.1 Punerea în funcţiune
Aprinderea piezoelectrică a aparatului face punerea în
funcţiune destul de simplă.
Butonul de reglare al puterii se poziţionează din poziţia
OPRIT în poziţia APRINDERE, se apasă tasta până la capăt
și se apasă imediat aprinzătorul piezoelectric. După
aprinderea flăcării de veghe se va menţine apăsata tasta
cca. zece secunde. În cazul în care flacăra de veghe se
stinge se va repeta procedura. O perioadă mai lungă de
nefolosire a centralei termice poate duce la acumularea
de  aer în ţeava de gaz, ceea ce îngreunează procesul de
aprindere. În asemenea cazuri se va ţine apăsată tasta de
aprindere până când iese tot aerul din sistemul de ţevi.
După aprinderea flăcării de veghe, butonul de reglare al
puterii se va roti spre dreapta în poziţia de putere dorită.
Puterea debitată, și prin aceasta consumul de gaze crește
odată cu deplasarea butonului de reglare a puterii spre
dreapta.
Puterea nominală se atinge în poziţia limită din dreapta a
butonului de reglare a puterii. Pentru a minimiza consumul
de gaze va trebui să reglaţi puterea la o valoare cât mai
mică posibil.
Flacăra de veghe va arde permanent, astfel încât centrala
va porni automat în momentul în care se deschide robinetul
de apă caldă.
Dacă doriţi să opriţi centrala, rotiţi butonul de reglare al
puterii în poziţia limită stângă. Flacăra de veghe se stinge
complet.
În cazul apariţiei pericolului de îngheţ, centrala termică va
fi oprită și se va goli de apă.
Atenţie: în zona flăcării de veghe se pot atinge temperaturii
foarte înalte, existând pericolul de arsuri la atingerea acestei
zone.

3.2 Reglarea temperaturii
Debitul și temperatura apei se reglează cu ajutorul
butonului de selectare a temperaturii.
Rotirea în sensul acelor de ceasornic are drept efect o
reducere a debitului și o creștere a temperaturii apei. Dacă
butonul de reglare se rotește în sens invers acelor de
ceasornic va crește debitul de apă, iar temperatura apei
va scădea.
O reglare a temperaturii apei cât mai mică posibil
diminuează consumul de energie și calcifierea
schimbătorului de căldură.

3.3 Reglarea aparatului
Aparatele sunt livrate reglate din fabrică, deci nu mai este
nevoie de o reglare suplimentară.
Aparatele pentru apă caldă menajeră, pentru gaz  petrolier
lichefiat (GPL) sunt reglate pentru o presiune de alimentare
de 28/37 mbar. Centralele pentru funcţionare cu gaz metan
sunt reglate pentru gaz cu indicele Wobbe de 15 kWh/m3

și o presiune de alimentare de 20 mbar.
Elementele sigilate nu au voie să fie desigilate.

3.4 Întreţinere
Întreţinerea se va executa exclusiv de o firmă de
specialitate autorizată.
După o perioadă de funcţionare de un an, centrala va fi
supusă verificării, va fi curăţată amănunţit și eventual
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3.7 Cauza și înlăturarea defectelor
Montarea, întreţinerea și reparaţiile pot fi efectuate numai de către un specialist autorizat în acest sens. Următorul tabel
este un ghid pentru remedierea unor defecte ușoare:

Poziţiile marcate cu * pot fi efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată

Defect Cauza posibila Remediere

Flacara de veghe se stinge.                            Arzatorul flacarii de veghe este înfundat.        Se curăţă
Se aprinde după încercări repetate.
Flacară galbena.

Aparatul se opreşte în timpul functionarii.      S-a declanşat sistemul de monitorizare gaze 
arse.

Se aeriseşte camera. Se reporneşte centrala
dupa 10 minute. Daca acest fenomen se
repeta va trebui contactat un tehnician
autorizat.

S-a declanşat limitatorul de temperatura.        Se reporneşte centrala după 10minute. Dacă
acest fenomen se repetă va trebui contactat
un tehnician autorizat.

Temperatura apei calde menajere este prea 
mică.

Se controlează poziţia regulatorului de
temperă şi se va regla corespunzător
temperaturii de apă caldă menajeră dorite.

Temperatura apei calde menajere şi flacara 
arzătorului sînt prea mici.

Debit de gaz insuficient.                                     Se verifică regulatorul de gaz şi se va schimba
dacă este nevoie. *

Se va verifica dacă butelia de gaz (GPL) nu a
înghetat în timpul funcţionării, iar la nevoie se
va amplasa eventual într-o încăpere mai caldă.

Debit redus de apă.                                        Presiunea branşamentului de apă este prea
scăzută.

Control şi corectare.

Robinetul de închidere al apei sau bateria de
amestec au impurităţi.

Control şi curăţare.

Vana de apă înfundată.                                 Se curaţă filtrul *

Schimbatorul de caldură înfundat (calcificat).  Curăţare şi la nevoie decalcificat.*
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