
Instrucţiuni de montare şi de utilizare           

Încălzitor instantaneu mural pe gaze, pentru apă caldă
menajeră 

WR11 G...
WR14 G...

Cu aprindere electronică şi siguranţă triplă
prin: sondă de ionizare, monitorizare gaze
arse şi limitator de temperatură pe
schimbătorul de căldură 

Instrucţiuni de siguranţă:

La miros de gaz:

− Nu acţionaţi nici un întrerupător electric.
− Nu telefonaţi din zona periculoasă.
− Închideţi robinetul de gaze.
− Deschideţi ferestrele şi aerisiţi încăperea.
− Anunţaţi din exterior societatea de distribuţie

a gazului metan şi firma de specialitate
competentă.

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi materiale şi lichide
uşor inflamabile în apropierea aparatului.

Instalarea şi întreţinerea aparatului pot fi
efectuate numai de către un tehnician
autorizat.

Pentru o funcţionare corectă şi sigură a
aparatului, se vor efectua revizii periodice.

Aparatul se va opri şi se va goli cînd există
pericol de îngheţ. În cazul în care aparatul nu a
fost golit înaintea unei perioadei reci, se va
verifica după pornire dacă produce sau nu apă
caldă menajeră. Dacă apar probleme, luaţi
legătura cu tehnicianul dumneavoastră.
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1. Caracteristici tehnice şi dimensiuni

1.1 Categorie, tip şi autorizare

MODEL WR11/14/18 G...
CATEGORIE II2H3+
TIP B11BS

1.2 Generalităţi
Operare comodă, centrala termică fiind pusă în
stare de funcţionare printr-o apăsare de buton.
Siguranţă garantată prin:
− Supravegherea arzătorului de către un

electrod de ionizare, care nu permite
trecerea gazului atunci când nu sesizează
prezenţa flacării.

− Monitorizare gaze arse, sistem care opreşte
centrala, dacă sistemul de evacuare a
gazelor arse nu funcţionează în mod
corespunzător.

− Limitator de temperatură, protejează camera
de ardere de supraîncălzire.

Aprindere electronică comandată de deschiderea
robinetului de apă.
Modularea de putere, lipsa flăcării-pilot
permanente şi a bateriilor face din această
centrală una mai economică decât centralele
obişnuite. Generatorul hidrodinamic produce
energia necesară pentru aprindere şi pentru
controlul centralei.
Flacăra-pilot semi-permanentă funcţionează
numai în timpul dintre deschiderea robinetului de
apă şi aprinderea arzătorului principal.
Vana de apă din poliamidă întărită cu fibră de
sticlă, reciclabilă 100%.
Reglarea automată a debitului de apă pentru un
debit constant, în cazul unei presiuni de
alimentare instabile.
Adaptare proporţională a debitului de gaz şi a
debitului de apă pentru asigurarea unei creşteri
constante a temperaturii.

Indicator pentru funcţionarea arzătorului prin
intermediul unui LED (verde), nu prin obişnuita
fereastră de observare.

1.3 Explicaţii simbol

W R 11 G
23

31
S...

W R 14 G
23

31
S...

W R 18 G
23

31
S...

W Aparat pe gaze pentru producerea de
apă caldă menajeră
R Modulare
11 Debit (l/min)
G Aprindere electronică, alimentată prin 

hidrogenerator
23 Gaz metan H
31 Gaz petrolier lichefiat (butan/propan)
S... Cod ţară

1.4 Accesorii de branşare (livrate împreună cu
centrala)
− Suport ţeavă de gaze (la centrale pe gaz

petrolier lichefiat)
− Accesoriu pentru branşarea la gaze (centrale

pe gaz metan)
− Elemente pentru fixarea pe perete.



1. Carcasă
2. Orificiu pentru fixare pe

perete
3. Selector temperatură

ACM
4. Indicator LED pentru

avarie
5. Buton pornire/oprire
6. LED control stare arzător
7. Selector putere
8. Branşament gaz
9. Ştuţ gaze arse
10. Antifluctuator cu

monitorizare gaze arse
11. Cameră de ardere
12. Vană de gaze
13. Unitate de aprindere
14. Vană de apă

Figura 2

H (∅)Dimensiuni
(mm) A B C D E F G Gaz metan GPL

WR11 G... 310 580 228 110 526 60 25 3/4” 1/2"
WR14 G... 350 655 228 130 565 95 30 3/4” 1/2"
WR18 G... 425 655 334 130 595 65 30 3/4” 1/2"

* Dimensiuni exterioare

1.6 Schema de principiu
1. Arzător pentru flacăra-pilot
2. Electrod aprindere
3. Sondă ionizare
4. Cameră de ardere
5. Arzător principal
6. Duză
7a.  Ştuţ măsură presiune la duze
7b.  Ştuţ măsură presiune alimentare
8. Ventil, aprindere lentă
9. Venturi
10. Selector temperatură ACM
11. Vană de apă
12. Şurub de corecţie pentru debit minim

de apă
13. Limitator de debit
14. Filtru de apă
15. Ţeavă apă rece
16. Membrană
17. Ventil principal gaze
18. Şurub de reglare putere
19. Intrare gaz
20. Filtru gaz
21. Hidrogenerator
22. Ţeavă apă caldă menajeră
23. Unitate de aprindere
24. LED control stare arzător
25. Comutator pornit/oprit
26. LED indicator avarie
27. Servo-ventil
28. Selector putere
29. Ventil gaze
30. Ventil gaz pentru flacăra-pilot
31. Duză pentru flacără-pilot
32. Ţeavă gaz pentru flacăra-pilot
33. Limitator de temperatură
34. Monitorizare gaze arse

1.5 Dimensiuni

Figura 3



1.7 Schemă electrică
1 -  Servo-ventil (în mod normal

deschis)
2 -  Supapă cu membrană
3 -  Supapă principală (în mod

normal închisă)
4 -  Sondă ionizare
5 -  Electrod de aprindere
6 -  Monitorizare gaze arse
7 -  Limitator temperatură
8 -  Unitate de aprindere
9 -  LED indicator avarie
10 -  LED control stare arzător
11 -  Comutator pornit/oprit
12 -  Hidrogenerator

Figura 4

1.8 Date tehnice
Date tehnice Simbol Cantitate WR11 WR14 WR18

Putere termică utilă maximă Pn kW 19.2 23.6 30.5
Putere termică utilă minimă Pmin kW 7.0 7.0 7.0

Putere furnizată (zonă de reglare) kW 7.0-19.2 7.0-23.6 7.0-30.5
Putere consumată maximă Qn kW 21.8 27.0 34.5Pu

te
re

 

Putere consumată minimă Qmin kW 8.1 8.1 8.1
Presiune alimentare:

Gaz metan H G20 mbar 20 20 20
GPL (butan/propan) G30/G31 mbar 30/37 30/37 30/37

Consum:
Gaz metan H G20 m3/h 2.3 2.9 3.7

GPL (butan/propan) G30/G31 kg/h 1.7 2.2 2.75

Va
lo

ri
br

an
şa

m
en

t
ga

ze
 *

Număr duze 12 14 18
Presiune maxim admisă*** Pw bar 12 12 12

Selector temperatură până la
opritor, în sensul acelor de

ceasornic
Creştere temperatură °C 50.0 50.0 50.0

Domeniu debit l/min 2.0-5.5 2.0-7.0 2.0-8.8
Presiune minimă de funcţionare Pwmin bar 0.35 0.35 0.45

Presiune minimă pentru debit maxim bar 0.55 0.65 0.9
Selector temperatură până la

opritor, contrar sensului acelor de
ceasornic

Creştere temperatură °C 25 25 25
Domeniu debit l/min 4.0-11.0 4.0-11.0 4.0-17.6

Presiune minimă de funcţionare bar 0.45 0.45 0.45

D
at

e 
pa

rt
ea

 d
e 

ap
ă 

Presiune minimă pentru debit maxim bar 1 1.4 1.7

Tiraj necesar mbar 0.015 0.015 0.015

Debit g/s 13 17 22

Va
lo

ri 
ga

ze
 a

rs
e 

**

Temperatură °C 160 170 180

*     Hi 15ºC – 1013 mbar – uscat: gaz metan 34.2 MJ/m3 (9.5 kWh/m3)
gaz lichid: 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 depăşită, se va ţine cont de dilatarea apei



2. Condiţii preliminare pentru instalare

2.1 Prevederi şi norme
Trebuie respectate următoarele normative şi
prescripţii:
- SR EN 26:2000 Aparate de producerea
instantanee a apei calde menajere echipate cu
arzator atmosferic, utilizînd combustibil gazos.
- Normativ pentru proiectarea şi 
  executarea sistemelor de alimentare cu 
  gaze naturale - Indicativ I.6/-98
- Normativ pentru exploatarea şi 
  întreţinerea instalaţiilor de utilizare a 
  gazului petrolier lichefiat - Indicativ I.33
- Normativ pentru proiectarea şi 
  executarea instalaţiilor sanitare - 
  Indicativ I.9/-94
- STAS 6793 - Coşuri de fum
- STAS 3466 - Execuţie coşuri de fum

Notă: Nu se recomandă folosirea acestui tip de
aparat la o presiune de alimentare cu apă sub
0,5 bar.

2.2 Amplasare
Centrala va trebui amplasată într-o încăpere bine
aerisită, utilizându-se o tubulatură adecvată
pentru evacuarea gazelor arse.
Pentru evitarea coroziunii, gazele de ardere
(arse) nu trebuie să conţină substanţe agresive.
Substanţe agresive sunt, de exemplu,
hidrocarburi cu halogen care conţin legături de
clor şi fluor, cum ar fi de exemplu solvenţi,
coloranţi, adezivi, gaze carburant şi substanţe de
curăţat pentru uz casnic. Dacă este nevoie vor
trebui luate măsuri corespunzătoare.
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.
Centrala va fi amplasată conform figurii 5.
Centrala termică va fi amplasată întotdeauna în
locuri ferite de îngheţ. În caz contrar, la existenţa
pericolului de îngheţ, centrala va fi oprită şi golită
de apă.

2.3 Fixarea aparatului
Se scoate butonul de selectare al temperaturii şi
cel de selectare al puterii.
Se trage de carcasă în faţă şi se ridică în acelaşi
timp în sus.
Se fixează centrala de perete cu ajutorul
elementelor de fixare livrate împreună cu aceasta
în aşa fel, încât centrala să fie în poziţie verticală.
Nu aşezaţi niciodată centrala pe
branşamentul de apă sau pe cel de gaz.

2.4 Legăturile la apă
Se recomandă clătirea instalaţiei şi aparatului
înainte de fixare, deoarece eventualele impurităţi
şi nisip  pot duce la o reducere a debitului de apă
şi în cazurile limită la o înfundare totală.

Se marchează ţeava de apă rece şi ţeava de apă
caldă pentru a evita confundarea acestora în
momentul montării centralei.
Legătura între conductă şi vana de apă se
realizează cu ajutorul accesoriile de legătură
livrate împreună cu centrala. Pentru a împiedica
apariţia de probleme datorate oscilaţiilor bruşte
de presiune ale alimentării cu apă, se recomandă
montarea unui ventil de retur pe coloana de apă
caldă.

2.5 Hidrogeneratorul 
Hidrogeneratorul se află pe circuitul de apă,
între vana de apă şi camera de ardere.
Această componentă are o turbină care se
învârte atunci când apa curge pe paletele
acesteia. Această mişcare se transmite mai
departe la un generator electric care
alimentează aprinderea electronică şi
sistemul de control al centralei.
Tensiunea furnizată de HDG se situează între 1.1
şi 1.7 V DC. În acest fel nu mai este nevoie de o
baterie de alimentare.

2.6 Branşament 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 aparat.

2.7 Evacuarea gazelor arse
Toate aparatele trebuie să fie legate neapărat
etanş la coş, cu o tubulatură de evacuare a
gazelor arse cu un  diametru adecvat.
Aceasta trebuie să fie din: tablă zincată, aluminiu,
oţel inoxidabil sau fibrociment. Se va monta
conform figurii 5.
În cazul în care se foloseşte o tubulatură rigidă
pentru evacuarea gazelor arse, aceasta va fi
introdusă în inelul coşului de fum. Diametrul
exterior al tubulaturii se alege din tabelul de
dimensiuni al centralei şi va trebui să aibă acelaşi
diametru cu cel al coşului de fum.
La utilizarea unei tubulaturi flexibile, acesta va fi
introdusă pe exteriorul inelului coşului de fum al
centralei. Diametrul interior al tubulaturii se obţine
din tabelul de dimensiuni al centralei şi va trebui
să aibă un diametru mai mare decât diametrul
coşului de fum.

2.8 Punerea în funcţiune
Se deschid toate ventilele de gaz şi apă şi se
verifică etanşeitatea tuturor legăturilor.



Figura 5

Lungime L
(m)

Pantă
(cm/m)

până la 1 1
între 1 şi 3 3
între 3 şi 6 10



3. Utilizare şi întreţinere

3.1 Funcţionare
Acest aparat este echipat cu o aprindere
electronică automată, care oferă o punere în
funcţiune simplă.
Este suficientă apăsarea butonului de
pornire/oprire (figura 6).
După care urmează aprinderea automată în
momentul în care se va deschide un robinet de
apă. La început se aprinde flacăra-pilot şi după
aproximativ patru secunde se aprinde flacăra
principală, astfel încât flacăra pilot se va stinge
după circa 20 de secunde.
Centrala termică este astfel cu mult mai
economică, deoarece flacăra pilot funcţionează
numai până se aprinde flacăra principală, în
comparaţie cu sistemele obişnuite cu flacără
permanentă.
Dacă la punerea în funcţiune există aer în ţeava
de gaz, acest lucru poate duce la un rateu în
aprindere. În acest caz se va închide robinetul de
apă şi se deschide din nou pentru a se reiniţia
procesul de aprindere până când conducta de
gaz este aerisită complet.

3.2 Selector temperatură apă caldă
Cu ajutorul selectorului de temperatură al apei
calde, se poate adapta debitul de apă şi prin
acesta, temperatura apei, la dorinţe utilizatorului.
Rotirea în sensul acelor de ceasornic are drept
efect o reducere a debitului şi o creştere a
temperaturii apei, rotirea împotriva sensului de
mişcare a acelor de ceasornic creşte debitul de
apă, iar temperatura va scădea.
Dacă se reduce temperatura la necesar, se
diminuează consumul de energie şi probabilitatea
calcifierii schimbătorului de căldură.

3.3 Reglarea aparatului
Toate aparatele sunt reglate din fabrică şi nu mai
este nevoie de reglări suplimentare.*
Aparatele pe gaz petrolier lichefiat (butan/propan)
sunt reglate la presiunea de funcţionare indicată
pe plăcuţa de construcţie (30/37 mbar).
Centralele pe gaz metan sunt reglate pentru un
indice Wobbe de 15 kWh/m3 şi o presiune de
alimentare de 20 mbar.
* Piesele sigilate nu au voie să fie desigilate.

3.4 Întreţinere
Întreţinerea se va executa exclusiv de un
specialist autorizat.
Va trebui ca după doi ani să se efectueze o
revizie generală.
Cu această ocazie va trebui să se efectueze o
curăţare completă a camerei de ardere, la
arzător, la arzătorul flăcării-pilot şi la filtrul hidro-
automatului.
Dacă este necesar camera de ardere ar trebui să
fie decalcificată din interior, împreună cu ţevile de
legătură.

Se verifică etanşeitatea armăturii de gaz şi apă şi
se efectuează o verificare completă a funcţionării
centralei.
În cazul unei reparaţii se vor folosi numai piese
de rezervă originale.

3.5 Monitorizare gaze arse
Sistemul de monitorizare a gazelor arse nu va fi
dezactivat sau înlocuit cu altă piesă niciodată.

Funcţionare şi măsuri de protecţie
Sistemul de monitorizare a gazelor arse
controlează condiţiile de evacuare ale coşului de
fum. Dacă acestea nu sunt suficiente, centrala se
opreşte singură, astfel încât în spaţiul în care se
află instalat aparatul să nu poată ajunge gazele
arse. În cazul în care aparatul se opreşte în
timpul funcţionării va trebui să se aerisească
încăperea. Aparatul va fi repus în funcţiune după
aproximativ 10 minute. Dacă fenomenul se
repetă va trebui chemat un tehnician. Utilizatorul
nu are voie să facă modificări la acest dispozitiv.

Întreţinere *
Dacă monitorizarea gazelor arse prezintă
defecte, va trebui să se ia următoarele măsuri:
− Se deşurubează şuruburile dispozitivului de

monitorizare a gazelor arse .
− Se scoate ştecărul  din unitatea de

aprindere.
Piesa defectă se înlocuieşte cu una nouă,
aceasta montându-se în ordine inversă, aşa cum
s-a descris mai sus.

Verificare funcţionalitate*
Verificarea funcţionării dispozitivului de
monitorizare gaze arse:
− Se îndepărtează tubulatura gazelor arse.
− Se înlocuieşte cu o tubulatură (cca. de 50

cm lungime) astupată la celălalt capăt.
− Se montează tubulatura în poziţie verticală.
− Se porneşte centrala cu poziţionarea

butonului selector de temperatură în dreptul
temperaturii maxime.

În aceste condiţii, centrala va trebui să se
oprească după cca. două minute. Se va demonta
tubulatura dreaptă şi se va remonta tubulatura
normală pentru evacuarea gazelor arse.
*Aceste lucrări pot fi efectuate numai de către un
specialist autorizat.

3.6 Adaptarea la alte tipuri de gaze
Se vor folosi numai seturile de transformare
originale. Adaptarea poate fi efectuată numai de
către o firmă de specialitate autorizată.



3.7 Probleme
Instalarea, întreţinerea şi reparaţiile pot fi efectuate numai de către un specialist autorizat în acest sens.
Următorul tabel oferă numai unele soluţii pentru problemele simple.

Defect Cauza posibilă Remediere

Centrala nu se aprinde Comutatorul este pe oprit. Se controlează poziţia.

Flacăra permanentă se aprinde
încet şi greoi.

Debit de apă redus. Se controlează şi se corectează.

LED-ul roşu se aprinde
intermitent.

Debit redus. Se controlează şi se corectează.

Temperatura apei nu este
suficient de ridicată.

Se constată poziţia selectorului
temperaturii şi se va regla în
conformitate cu temperatura apei
care se doreşte a fi furnizată.

Temperatura apei nu este
suficient de mare, nu există nici o
flacără.

Presiune prea mică la
branşamentul de gaze.

Se controlează regulatorul de gaz
şi se înlocuieşte dacă problema
nu se poate remedia.

Se va controla dacă nu cumva
butelia de gaz (GPL) nu cumva
îngheaţă în timpul funcţionării, iar
la nevoie sa va amplasa într-un
mediul mai cald.

S-a declanşat limitatorul de
temperatură.

Se repune centrala în funcţiune
după 10 minute. Dacă fenomenul
se repetă va trebui să se
contacteze un tehnician autorizat.

Flacăra se stinge în timpul
funcţionării.

S-a declanşat dispozitivul de
monitorizare pentru gazele arse.

Se aeriseşte încăperea. Se
repune centrala în funcţiune după
10 minute. Dacă fenomenul se
repetă va trebui să se contacteze
un tehnician autorizat.

Debit de apă insuficient.

Robinetul de închidere al apei sau
bateria de amestec murdară.

Se controlează şi se curăţă.

Vana de apă este defectă. Se curăţă filtrul. *

Debit de apă redus.

Schimbătorul de căldură este
înfundat (calcar).

Dacă este nevoie se curăţă şi se
decalcifică. *

Soluţiile marcate cu * pot fi efectuate numai de către un tehnician autorizat.



4. Deservire
Se deschid toate robinetele de gaz şi de apă
Se aerisesc ţevile.

Pornire / oprire

Se apasă butonul „ ” pentru
a porni / opri centrala.

Punerea în funcţiune Reglare temperatură
Temperatură scăzută a apei

Reducere putere

Temperatură înaltă a apei
Creştere putere

Rotire în sensul de mişcare al acelor de
ceasornic

Creşte debitul de apă şi
reduce temperatura apei

Rotire contrar sensului de mişcare al acelor de
ceasornic

Reduce debitul de apă şi
creşte temperatura apei

Lumină verde stinsă = flacără principală stinsă
Lumină verde aprinsă = flacără principală aprinsă

Dacă lumina roşie este intermitentă, va trebui să se
controleze presiunea apei (vezi „3.7 Probleme”).

Figura 6

Pornit

Oprit
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