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În unele părţi ale manualului sunt utilizate simbolurile:

 ATENŢIE = pentru intervenţiile care necesită o atenţie deose-
bită şi o pregătire specifică

 INTERZIS = pentru intervenţiile care NU TREBUIE să fie exe-
cutate niciodată

ÎN ATENŢIA INSTALATORULUI

1  - DISPOZITIVE GENERALE DE SIGURANŢĂ
 Centralele fabricate în unităţile noastre de producţie pun ac-

centul pe fiecare componentă, pentru a garanta siguranţa atât 
a utilizatorului cât şi a instalatorului, evitându-se astfel even-
tualele accidente. Se recomandă aşadar persoanelor califica-
te ca după fiecare intervenţie asupra produsului să acorde o 
atenţie deosebită conexiunilor electrice, mai ales în ceea ce 
priveşte partea neizolată a firelor conductoare, care nu trebuie 
niciodată să iasă din borna de conexiuni, evitând contactul cu 
părţile sub tensiune ale conductorului.

 Prezentul manual de instrucţiuni împreună cu manualul utiliza-
torului, alcătuiesc o parte integrantă a acestui aparat: asigu-
raţi-vă că ele însoţesc întotdeauna aparatul, chiar în cazul în 
care acesta este cedat unui alt proprietar sau utilizator sau este 
montat pe alte instalaţie. În caz de deteriorare sau pierdere vă 
rugăm să solicitaţi o copie Centrului de Service Autorizat din 
zona în care vă aflaţi.

 Instalarea centralei şi orice altă intervenţie de asistenţă sau 
de întreţinere trebuie efectuate de personalul autorizat conform 
indicaţiilor prevăzute de normele naţionale şi locale în vigoare.

 Instalatorul trebuie să instruiască utilizatorul cu privire la func-
ţionarea centralei şi măsurile fundamentale de siguranţă.

 Centrala de faţă poate fi folosită numai în scopul pentru care 
a fost creată. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate 
contractuală sau non-contractuală pentru deteriorarea bunu-
rilor sau vătămarea animalelor sau persoanelor ca urmare a 
erorilor de instalare, reglare, întreţinere sau utilizare improprie.

 După dezambalare, verificaţi dacă aparatul este în stare bună 
şi are toate componentele. În caz contrar, adresaţi-vă vânzăto-
rului de la care aţi achiziţionat aparatul.

 La sfârșitul perioadei de utilizare a produsului, acesta nu trebu-
ie eliminat împreună cu deșeurile urbane solide, ci trebuie dus 
la un centru de colectare diferențiată.

 Dispozitivele de siguranţă şi de reglare automată ale aparatului 
nu trebuie modificate niciodată pe parcursul duratei de viaţă a 
acestuia, cu excepţia modificărilor efectuate de producător sau 
de distribuitor.

 Dacă aparatul suferă o defecţiune şi/sau funcţionează neco-
respunzător, opriţi-l şi nu încercaţi să-l reparaţi personal.

 Ieşirea supapei de siguranţă trebuie să fie conectată la un sis-
tem adecvat de colectare şi golire. Producătorul îşi declină ori-
ce răspundere pentru daunele cauzate de intervenţii la supapa 
de siguranţă.

 Duceţi ambalajele în cutii adecvate, la centrele de colectare 
corespunzătoare.

 Eliminaţi deşeurile astfel încât să evitaţi orice pericol pentru 
sănătate şi fără a utiliza procedee sau metode care pot polua 
mediul.

 Deschiderile de aerisire sunt vitale pentru o combustie corectă.

În timpul instalării, informaţi utilizatorul cu privire la următoarele aspecte:
- în caz de scurgere a apei, trebuie să închidă robinetul de alimen-

tare şi să apeleze imediat Centrul de Service Autorizat
- presiunea de funcţionare a instalaţiei hidraulice trebuie să fie între 

1 şi 2 bar şi în orice caz nu trebuie să depăşească 3 bar. În caz de 
necesitate, trebuie să contacteze personalul specializat de la Cen-
trul de Service Autorizat

- în caz de neutilizare a centralei pe o perioadă lungă de timp, se re-
comandă intervenţia Centrului de Service Autorizat pentru a efec-
tua cel puţin următoarele operaţii:

• poziţionarea întrerupătorului principal al aparatului şi a celui ge-
neral pe “oprit”

• închiderea robinetelor de combustibil şi apă, atât pe circuitul de 
încălzire cât şi pe cel de apă caldă menajeră

• golirea instalaţiei termice şi menajere dacă există riscul de îngheţ

Pentru siguranţă, luaţi întotdeauna în considerare următoarele:
 Este interzisă utilizarea centralei de către copii sau persoane handi-

capate, nesupravegheate.

 Este interzisă acţionarea dispozitivelor sau a aparatelor elec-
trice ca întrerupătoare, electrocasnice, etc, dacă se simte mi-
rosul de combustibil sau de ardere. În caz de pierderi de gaz, 
aerisiţi încăperea deschizând larg uşile şi ferestrele; închideţi 
robinetul de gaz; şi apelaţi fără întârziere personalul autorizat 
de la Centrul de Service Autorizat

 Nu atingeţi centrala cu picioarele goale sau dacă aveţi părţi ale 
corpului umede sau ude

 Înainte de a trece la curăţarea aparatului, decuplaţi centrala de 
la reţeaua de alimentare cu curent electric, poziţionând întreru-
pătorul bipolar al instalaţiei şi întrerupătorul principal al panou-
lui de comenzi pe OFF

 Modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare, fără au-
torizaţia sau indicaţiile producătorului este strict interzisă

 Nu trageţi, desprindeţi sau răsuciţi cablurile electrice care ies 
din centrală chiar dacă aceasta este decuplată de la reţeaua 
de alimentare cu curent electric

 Nu acoperiţi şi nu reduceţi în niciun fel orificiile de aerisire din 
încăperea unde se instalează centrala

 NU lăsaţi recipiente cu substanţe inflamabile în încăperea 
unde se instalează centrala

 Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.

 Nu blocaţi şi nu reduceţi dimensiunile deschiderilor de aerisire 
din camera în care este instalat boilerul. Deschiderile de aerisi-
re sunt vitale pentru o combustie corectă.

2  - DESCRIERE CENTRALĂ
Mynute Boiler B.A.I. este o centrală de tip B11BS cu montaj pe perete 
pentru încălzire şi producerea de apă caldă menajeră, prevăzută cu 
un rezervor de apă din inox, cu capacitate de 60 de litri. Acest tip 
de aparat nu poate fi instalat în dormitoare, băi sau cabine de duş, 
respectiv în camere cu aerisiri deschise, fără o ventilaţie adecvată.

Centrala este prevăzută cu următoarele dispozitive de siguranţă:
- Supapă de siguranţă şi presostat de apă, care intervine în ca-

zuri de presiune insuficientă sau excesivă a apei (max. 3 bari - min. 
0,7 bari).

- Termostat de limitare a temperaturii, care intervine prin punerea 
centralei în starea de oprire în siguranţă dacă temperatura din sistem 
depăşeşte limita, conform reglementărilor locale şi naţionale curente

- Termostatul pentru fum intervine prin blocarea centralei într-o 
stare de oprire de siguranţă dacă există pierderi de produse de 
combustie în capac; este amplasat în partea dreaptă a dispozitivu-
lui de întrerupere a tirajului cu amortizarea aerisirii. Intervenţia dis-
pozitivelor de siguranţă indică o defecţiune a centralei; contactaţi 
imediat centrul de service autorizat.

 Termostatul pentru fum intervine nu numai în caz de defect în sis-
temul de evacuare a produselor de combustie, dar şi în diferite 
condiţii atmosferice. În consecinţă, se poate încerca repornirea 
centralei după o scurtă perioadă de aşteptare (consultaţi secţiunea 
"PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ŞI FUNCŢIONARE").

 Intervenţia repetată a termostatului de fum semnifică evacua-
rea produselor de combustie în incinta centralei, cu o combus-
tie potenţial incompletă şi formarea de monoxid de carbon, o 
situaţie deosebit de periculoasă. Contactaţi imediat cen-
trul de service autorizat.

 Centrala nu trebuie pusă niciodată în funcţiune, nici măcar 
temporar, dacă dispozitivele de siguranţă nu sunt funcţionale 
sau dacă au fost manipulate eronat.

 Dispozitivele de siguranţă trebuie înlocuite de centrul de service 
autorizat, utilizând numai piesele originale ale producătorului.

După reparaţii, efectuaţi o aprindere de probă.

RO



Mynute Boiler B.A.I.

 65

- Funcţia anti-legioneloză: Legioneloza este o boală care poate fi 
contractată prin inspirarea de mici picături de apă (aerosoli) care 
conţin bacilul de legioneloză (această bacterie se găseşte în râuri 
şi lacuri din întreaga lume). Bacteria poate fi eliminată prin încălzi-
rea apei de depozitare la o temperatură de peste 50/55 °C.

 În consecinţă, cel puţin o dată la 2-3 zile, selectorul de temperatură 
pentru apa caldă menajeră (fig. 7a) trebuie mutat în poziţia de tem-
peratură maximă, pentru a încălzi apa din boilerul de depozitare la 
60°C şi pentru a o menţine la această temperatură cel puţin 5 minute.

3  - REGLEMENTĂRI DE INSTALARE
 Acest cazan cu tiraj natural este destinat să fie conectat exclu-

siv la o ţeavă de fum care este comună mai multor locuințe 
din clădirile existente și prin care reziduurile de ardere sunt 
evacuate către exteriorul încăperii în care se află cazanul. Ace-
sta trage aerul de ardere direct din încăpere și are încorporată 
o clapetă de tiraj.  Din cauza eficienței mai reduse, orice altă 
utilizare a acestui cazan trebuie evitată, căci ar determina un 
consum de energie mai ridicat și costuri operaționale mai mari.

3.1 Reglementări de instalare
Instalarea trebuie efectuată de personal autorizat.
Respectaţi întotdeauna normele în vigoare pe plan local ş naţional.

AMPLASARE
Aparatele de clasă B nu pot fi instalate în dormitoare, băi sau cabi-
ne de duş, respectiv în camere cu aerisiri deschise, fără o ventilaţie 
adecvată. Este imperativ ca incinta în care este instalat un aparat cu 
gaz să prezinte un debit de aer suficient pentru a furniza cantitatea 
de aer necesară pentru combustie normală şi pentru a asigura ven-
tilaţia adecvată a camerei propriu-zise. Ventilaţia naturală directă cu 
aer extern trebuie furnizată prin intermediul unor:
-  deschideri permanente în pereţii camerei în care este instalat apa-

ratul, deschideri orientate spre exterior. Aceste deschideri trebuie 
practicate de aşa manieră încât să nu fie permisă obturarea sau 
reducerea diametrului efectiv al orificiilor atât de pe partea interioa-
ră, cât şi de pe partea exterioară a peretelui, orificiile trebuie pro-
tejate cu grile metalice sau prin metode similare şi trebuie situate 
în apropierea nivelului podelei şi într-o locaţie care să nu afecteze 
funcţionarea sistemului de evacuare a gazelor (când această po-
ziţie nu este posibilă, diametrul deschiderilor de ventilaţie trebuie 
mărit cu minimum 50%),

-  când se pot utiliza canale de ventilaţie cu ramificaţie simplă sau 
multiplă. 

Aerul de ventilaţie trebuie să provină direct din exteriorul clădirii, la 
distanţă de surse de poluare. Este permisă ventilaţia indirectă, cu aer 
atras din camere aflate în apropierea camerei în care este instalat 
aparatul, cu condiţia respectării limitărilor indicate de reglementările 
locale curente. Camera în care se va instala centrala trebuie ven-
tilată cu regularitate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Regle-
mentările locale curente conţin instrucţiuni detaliate pentru instalarea 
coşurilor de fum, conductelor de gaz şi de ventilaţie. Reglementări-
le susmenţionate interzic, de asemenea, instalarea de ventilatoare 
şi de aparate electrice de extracţie în incinta în care este instalat 
aparatul. Centrala trebuie să fie prevăzută cu un canal de evacuare 
orientat spre exterior, cu un diametru cel puţin egal cu al colierului de 
evacuare din capac. Înainte de montarea conectorului de evacuare 
la coşul de fum, verificaţi coşul de fum să prezinte un tiraj adecvat şi 
să nu prezinte obturări, precum şi să nu fie conectate şi alte aparate 
la aceeaşi ţeavă de fum. La conectarea la un coş de fum preexistent, 
verificaţi dacă ultimul este perfect curat, deoarece în timpul utilizării 
se pot desprinde depuneri de pe peretele coşului, care pot obtura 
evacuarea fumului, creând un pericol grav pentru utilizator.
Mynute Boiler B.A.I. poate fi instalată în interior.
Centrala este dotată cu protecţii care asigură funcţionarea corectă 
a întregii instalaţii, cu un interval de temperaturi de la 0 °C la 60 °C.
Pentru a beneficia de protecţiile amintite, aparatul trebuie să întru-
nească toate condiţiile ca să poată porni, deoarece orice blocare (de 
ex. lipsă gaz, pană de curent electric, intervenţia unui dispozitiv de 
siguranţă) dezactivează aceste protecţii.

DISTANŢE MINIME
Pentru a permite accesul la interiorul centralei cu scopul de a execu-
ta operaţiile de întreţinere curente, este necesar să respectaţi spaţiile 
minime prevăzute pentru instalare (fig. 2).
Pentru o amplasare corectă a aparatului, reţineţi următoarele:
- aparatul nu poate fi amplasat deasupra unui aragaz sau a oricărui 

alt aparat de gătit

- este interzisă depozitarea substanţelor inflamabile în aceeaşi încă-
pere cu centrala

- părţile sensibile la căldură (de lemn, de exemplu) din apropierea 
centralei trebuie să fie protejate cu un strat de izolare adecvat.

 Păstraţi distanţa de 370 mm de la baza centralei la marginea 
mobilierului: trebuie să existe un spaţiu suficient pentru opera-
ţiile de demontare dacă este necesară curăţarea anodului din 
magneziu.

IMPORTANT
Înainte de instalare, se recomandă spălarea minuţioasă a tuturor 
conductelor instalaţiei pentru a elimina reziduurile ce pot afecta buna 
funcţionare a aparatului.
Amplasaţi sub supapa de siguranţă un rezervor de colectare a apei 
cu evacuare adecvată, unde să se elimine apa în caz de scurgeri 
cauzate de suprapresiunea instalaţiei de încălzire. Circuitul de apă 
caldă menajeră nu necesită niciun robinet de siguranţă, dar este ne-
cesar să verificaţi presiunea din reţea să nu depăşească 6 bar. În caz 
de incertitudine, instalaţi un reductor de presiune.
Înainte de alimentarea centralei, verificaţi ca aceasta să fie compa-
tibilă cu gazul furnizat de la reţea; acest lucru este menţionat pe eti-
cheta de pe ambalaj şi pe cea adezivă, specială pentru tipul de gaz 
indicat pentru această centrală.
Este extrem de important să ştiţi că în anumite cazuri coşurile de fum 
acumulează presiune.

SISTEM ANTI-ÎNGHEŢ
Centrala este dotată cu un sistem anti-îngheţ automat, care se acti-
vează atunci când temperatura apei în circuitul principal scade sub 
valoarea de 5 °C. Pentru a beneficia de această protecţie (bazată pe 
funcţionarea arzătorului), centrala trebuie să fie capabilă să porneas-
că singură; rezultă că orice stare de blocare (de ex. absenţă gas sau 
alimentare electrică sau o intervenţie a unui dispozitiv de siguranţă) 
dezactivează protecţia. Protecţia anti-îngheţ este activă chiar şi cu 
centrala în mod de aşteptare. În condiţii normale de funcţionare, cen-
trala are capacitate de autoprotecţie împotriva îngheţului. În cazul în 
care aparatul nu este alimentat pe perioade îndelungate de timp, în 
zonele în care se ating valori de temperatură mai mici de 0 °C şi nu 
se doreşte golirea instalaţiei de încălzire, vă recomandăm să introdu-
ceţi în circuitul principal un lichid antigel de calitate. Urmaţi cu stricte-
ţe instrucţiunile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea de lichid 
antigel faţă de temperatura minimă care se doreşte a fi menţinută în 
circuitul aparatului, durata şi eliminarea lichidului.
În ceea ce priveşte circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă 
golirea circuitului. Materialele din care sunt realizate părţile compo-
nente ale centralelor rezistă la lichide antigel pe bază de etilenglicol.

3.2 Fixarea centralei pe perete şi conexiunile hidraulice
Sunt furnizate placa de susţinere şi şablonul de preinstalare
împreună cu centrala (fig. 3).
Instrucţiuni de montare:
- fixaţi placa de susţinere (F) a centralei cu şablonul (G) pe perete şi 

utilizaţi o nivelă pentru a verifica dacă este perfect orizontală
- trasaţi 4 găuri (ø 6 mm) pentru fixarea plăcii de susţinere (F) a cen-

tralei şi 2 găuri (ø 4 mm) pentru fixarea şablonului de preinstalare (G)
- asiguraţi-vă că toate măsurătorile sunt corecte, apoi faceţi găurile 

în perete cu ajutorul unui burghiu, la diametrul indicat anterior
- fixaţi placa pe perete prin intermediul diblurilor de ancorare furnizate
- realizaţi conexiunile hidraulice. 

Poziţia şi dimensiunea racordurilor hidraulice sunt indicate mai jos:
A Retur încălzire 3/4”
B Tur încălzire 3/4”
C Conexiune gaz 3/4”
D Ieşire ACM 1/2” 
E Intrare ACM 1/2” 
În cazul înlocuirii unei centrale Beretta model anterior, este disponibil 
un kit de adaptare conexiuni hidraulice.

3.3 Conexiuni electrice
La ieşirea din fabrică, centralele sunt cablate complet şi dotate cu 
cablul de alimentare electrică; ele necesită numai conexiunea la ter-
mostatul de cameră (TA), care se va efectua la bornele specifice.
Pentru a avea acces la borna de conexiuni:
- poziţionaţi întrerupătorul general al instalaţiei pe “oprit”
- desfiletaţi şuruburile de fixare a carcasei (fig. 4)
- deplasaţi în faţă şi apoi în sus baza carcasei pentru a o desprinde 

de pe cadru
- rotiţi panoul spre dvs
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- scoateţi capacul bornei de conexiuni (fig. 6)
- introduceţi cablul eventualului termostat de ambient (fig. 7).
Termostatul de cameră trebuie conectat după cum este indicat în 
schema de cablare.

 Intrare termostat de cameră de joasă tensiune de siguranţă (24 
V c.c.).

Conectarea la reţeaua electrică trebuie să fie efectuată printr-un dis-
pozitiv omnipolar care să asigure separarea contactelor la minim 3,5 
mm (EN 60335-1, categoria III). Aparatul funcţionează cu un curent al-
ternativ de 230 V/50 Hz şi se conformează standardului EN 60335-1.

 Este obligatorie totodată conectarea la un circuit de împămân-
tare eficient, conform normelor în vigoare pe plan naţional şi lo-
cal.

 Se recomandă de asemenea respectarea conectării fază-nul (L-N).

 Cablul de împământare trebuie să fie cu minim 2 cm mai lung 
decât celelalte.

 Utilizarea conductelor de gaz sau apă pentru împământarea apa-
ratelor electrice este strict interzisă.

Producătorul nu răspunde de daunele provocate ca urmare a neîm-
pământării instalaţiei.
Utilizaţi cablul de alimentare din dotare pentru a conecta apa-
ratul la reţeaua de alimentare electrică. Dacă doriţi să înlocuiţi 
cablul de alimentare, folosiţi un cablu de tip HAR H05V2V2-F, 3 x 
0,75 mm², cu diametrul maxim exterior de 7 mm.

3.4 Racordarea la gaz
Înainte de a trece la conectarea aparatului la reţeaua de distribuţie a 
gazelor, verificaţi că:
- sunt respectate normele naţionale şi locale în ceea ce priveşte instalarea
- tipul de gaz de la reţea este compatibil cu cel pentru care a fost 

fabricat aparatul
- conductele sunt curate.
Ţevile de gaz pentru racordarea aparatului trebuie să fie în exterior. În 
cazul în care ţeava trece prin perete, acesta trebuie să treacă prin gau-
ra centrală din partea inferioară a şablonului. Se recomandă instalarea 
pe circuitul de gaz a unui filtru cu dimensiune adecvată, dacă gazele 
de la reţea conţin particule solide. După instalare, verificaţi ca racordă-
rile să fie etanşe, conform dispoziţiilor normelor referitoare la instalare.

3.5 Evacuarea fumului şi admisia aerului
Pentru evacuarea fumului, luaţi în considerare legislaţia în vigoare. 
Sistemul de evacuare trebuie realizat din conducte rigide, îmbinările 
dintre elemente trebuie etanşate ermetic, iar toate componentele trebu-
ie să fie rezistente la căldură, condens şi vibraţii şi solicitări mecanice.
Conductele de evacuare neizolate constituie surse potenţiale de pericol. 
Deschiderile pentru aerul de combustie trebuie realizate în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare. Dacă se formează condens, conducta de 
evacuare trebuie izolată.
Figura 9 prezintă o vedere de sus în jos a centralei, cu dimensiunile 
pentru orificiul de evacuare a fumului.

Sistem de siguranţă pentru fum
Centrala prezintă un sistem care monitorizează corecta evacuare a 
fumului, ceea ce duce la deconectarea centralei în eventualitatea 
unei defecţiuni: termostatul pentru fum, fig. 8. Pentru a restabili func-
ţionarea normală, rotiţi selectorul funcţiei la  (3 fig. 1a), aşteptaţi 
câteva secunde, apoi rotiţi selectorul de funcţie în poziţia dorită. 
Dacă defecţiunea persistă, apelaţi un tehnician calificat de la serviciul 
de asistenţă tehnică. Sistemul de monitorizare a evacuării fumului nu 
trebuie niciodată ocolit sau adus în stare de nefuncţionare. Utilizaţi 
numai piese de schimb originale la înlocuirea întregului sistem sau a 
componentelor de sistem defectuoase.

3.6 Umplerea instalaţiei de încălzire şi a celei de apă 
caldă menajeră (fig. 10)

Închiderea vanei de golire a boilerului de depozitare (E).
a) Sistem de apă caldă menajeră:
- deschideţi robinetul de apă rece pentru a umple rezervorul de apă
- deschideţi robinetul de apă caldă pentru a verifica dacă boilerul s-a 

umplut şi aşteptaţi evacuarea apei
b) Sistem de încălzire:
- rotiţi de două sau trei ori capacul vanei de aerisire automate (A) 

pentru a-l deschide
- verificaţi dacă robinetul de apă rece este deschis
- deschideţi robinetul de umplere (B) până când presiunea măsura-

tă de hidrometru este cuprinsă între 1 şi 1,5 bari

- Închideţi robinetul de umplere după umplere (B)
Centrala este echipată cu un separator de aer eficient, nefiind nece-
sară executarea manuală a vreunei operaţii.

3.7 Golirea sistemului de încălzire (fig. 10)
- Oprirea centralei.
- Închideţi robinetele pornit-oprit ale instalaţiei de încălzire şi pe ale 

celei de apă caldă menajeră.
- Deschideţi vanele de aerisire automată (A-C).
- Slăbiţi vana pentru a deschide centrala (D).
- Goliţi părţile inferioare ale sistemului. 

3.8 Golirea sistemului ACM (fig. 10)
Sistemul de apă caldă trebuie golit de fiecare dată când există peri-
col de îngheţ prin:
- puneţi robinetul de închidere de la reţea în poziţia oprit
- desfiletaţi capacul de la adaptorul de furtun
- racordaţi un furtun din plastic la adaptorul de furtun al vanei de 

golire a boilerului de stocare (E)
- deschiderea dispozitivului de golire al vanei
- deschiderea tuturor robinetelor de apă caldă şi rece
- goliţi părţile inferioare ale sistemului.

4  - PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ŞI FUNCŢIONARE
4.1 Verificări preliminare
Prima punere în funcţiune trebuie să fie efectuată de persoane com-
petente, trimise de Centrul de Service Autorizat Beretta.
Înainte de a porni centrala, verificaţi ca:
a) caracteristicile reţelelor de alimentare (energie electrică, apă, 

gaz) să corespundă datelor de pe plăcuţa tehnică
b) tuburile care ies din centrală să fie acoperite cu un strat de izola-

ţie termică
c) tuburile de evacuare a gazelor de ardere şi admisie aer să fie eficiente
d) să fie garantate toate condiţiile pentru a executa operaţiile de 

întreţinere curentă în cazul în care centrala este montată între 
piese de mobilier sau pereţi apropiaţi

e) circuitul de alimentare cu gaz a aparatului să fie etanş
f) debitul de combustibil să corespundă valorilor necesare în func-

ţie de tipul centralei
g) instalaţia de alimentare a aparatului cu combustibil să corespun-

dă ca dimensiuni şi caracteristici cu debitul pe care trebuie să 
îl asigure şi să fie dotată cu toate dispozitivele de siguranţă şi 
control, conform normelor în vigoare.

4.2 Punerea în funcţiune a centralei
Pentru pornirea centralei este necesar să faceţi următoarele operaţii:
- alimentaţi electric centrala
- deschideţi robinetul de gaz al instalaţiei, pentru a permite alimen-

tarea cu combustibil a aparatului  
- rotiţi selectorul de mod (3 - fig. 1a) în poziţia dorită:
 Mod Vară: rotind selectorul pe simbolul vară  (fig. 2a) se ac-

tivează funcţia tradiţională doar apă caldă menajeră şi centrala 
furnizează apă la temperatura setată pe boilerul exterior. În cazul 
unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică tempe-
ratura apei calde menajere şi sunt vizualizate simbolul de alimen-
tare cu apă caldă şi simbolul flacără

 Modul Iarnă: rotind selectorul de mod în cadrul zonei marcate cu + 
şi - (fig. 2b), centrala furnizează încălzire şi apă caldă menajeră. În 
cazul unei cereri de căldură, centrala porneşte şi display-ul digital 
indică temperatura apei de încălzire şi sunt vizualizate simbolul de 
încălzire şi simbolul flacără (fig. 3a). În cazul unei cereri de apă 
caldă menajeră, display-ul digital indică temperatura apei calde 
menajere şi sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă şi 
simbolul flacără (fig. 4a)

- reglaţi termostatul de ambient la temperatura dorită (~20°C). 

Reglarea temperaturii apei calde menajere
Pentru a regla temperatura apei menajere (băi, duş, bucătărie etc.), 
rotiţi butonul marcat cu simbolul  (fig. 2b) în cadrul zonei marcate 
cu + şi -.
Centrala se află într-o stare de stand-by până când, în urma unei cereri 
de căldură, arzătorul se aprinde şi display-ul digital indică temperatura 
apei calde menajere şi sunt vizualizate pictograma de alimentare cu 
apă caldă şi pictograma flacără.
Centrala va rămâne în funcţiune până când vor fi atinse temperaturi-
le reglate, după care va trece din nou în starea de “stand-by”.
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Funcţia Sistem Automat de Reglare a Ambientului (S.A.R.A.) fig. 5a 
Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în secto-
rul evidenţiat prin scrisul AUTO – valori de temperatură de la 55 la 
65°C - S.A.R.A. se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: în 
baza semnalului de închidere a contactului termostatului de ambi-
ent, centrala variază automat temperatura apei de încălzire. După ce 
temperatura care a fost a fost reglată cu ajutorul selectorului de tem-
peratură a apei de încălzire este atinsă, începe o numărătoare inver-
să de 20 de minute. Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul 
de ambient continuă să solicite căldură, valoarea temperaturii setate 
creşte automat cu 5 °C. 
După ce a fost atinsă noua valoare, începe o altă numărătoare inver-
să de 20 de minute.
Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul de ambient continuă 
să solicite căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu 5 °C.
Această valoare nouă de temperatură reprezintă suma temperatu-
rii setate manual cu selectorul de temperatură apă de încălzire şi a 
creşterii de +10°C a funcţiei S.A.R.A. După al doilea ciclu, tempera-
tura este menţinută la valoarea setată +10°C până când este satisfă-
cută cererea de căldură de la termostatul de ambient.

Funcţia anti-legioneloză
Legioneloza este o boală care poate fi contractată prin inspirarea 
de mici picături de apă (aerosoli) care conţin bacilul de legioneloză 
(această bacterie se găseşte în râuri şi lacuri din întreaga lume).
Bacteria poate fi eliminată prin încălzirea apei de depozitare la o tem-
peratură de peste 50/55 °C.
În consecinţă, cel puţin o dată la 2-3 zile, selectorul de temperatură 
pentru apa caldă menajeră (butonul cu simbolul  - fig. 7a) trebuie 
mutat în poziţia de temperatură maximă, pentru a încălzi apa din 
boilerul de depozitare la 60°C şi pentru a o menţine la această tem-
peratură cel puţin 5 minute.

4.3 Oprirea centralei
Oprirea temporară
În cazul absenţelor pentru perioada scurte de timp, poziţionaţi selec-
torul de mod (3 - fig. 1a) pe  (OFF).
În acest mod, lăsând active alimentarea electrică şi alimentarea cu 
combustibil, centrala este protejată de sistemele:
- Anti-îngheţ: atunci când temperatura apei din centrală scade sub 

5°, pompa de circulaţie se activează şi, dacă este necesar, şi arză-
torul la putere minimă, pentru a readuce temperatura apei la valori 
de siguranţă (35°C). În timpul ciclului anti-îngheţ, pe display apare 
simbolul . 

- Anti-blocare pompă de circulaţie: un ciclu de funcţionare se ac-
tivează la fiecare 24 ore.

Oprirea pentru perioade lungi
În cazul absenţelor pe perioade lungi de timp, poziţionaţi selectorul 
de mod (3 - fig. 1a) pe  (OFF).
Închideţi robinetele de gaz şi de apă ale instalaţiilor termice şi sanitare. 
În acest caz, funcţia anti-îngheţ este dezactivată: goliţi instalaţiile dacă 
există riscul de îngheţ.

4.4 Semnalizări luminoase şi defecte
Pe display-ul digital este indicată starea de funcţionare a centralei. 
Tipurile de afişare sunt descrise în tabelul de mai jos.
Pentru a restabili funcţionarea (deblocare alarme):
Anomalii A 01-02-03
Poziţionaţi selectorul de funcţie pe  (OFF), aşteptaţi 5-6 secun-
de şi readuceţi-l în poziţia dorită  (modul vară) sau  (modul 
iarnă). Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, 
solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat.
Anomalie A04
Pe lângă codul de anomalie, pe display este afişat şi simbolul .
Verificaţi valoarea presiunii indicate de termomanometru:
dacă este sub 0,3 bari, poziţionaţi selectorul de funcţie pe  (OFF) şi 
reglaţi robinetul de umplere (B - fig. 10) până când presiunea ajunge 
la o valoare cuprinsă între 1 şi 1,5 bari.
Ulterior, aduceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită  (vară) sau 

 (iarnă). 
În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitaţi inter-
venţia Centrului de Service Autorizat.
Anomalie A06 
Centrala funcţionează normal dar nu garantează stabilitatea tempe-
raturii apei calde menajere care rămâne setată la o temperatură de 
aproximativ 50°C. Contactaţi Centrul de Service Autorizat.

Anomalie A07
Contactaţi Centrul de Service Autorizat.

STARE CENTRALĂ DISPLAY
Stand-by -

Stare OFF STINS

Alarmă blocare modul ACF A01  

Alarmă anomalie electronică ACF A01  

Alarmă termostat limită A02 

Termostat de fum A03 

Alarmă presostat H2O A04  

Defect rezervor de apă NTC A06 

Anomalie NTC încălzire A07 

Flacără parazit A11 

Reglare electrică minim şi maxim încălzire ADJ 

Tranzitoriu în aşteptarea pornirii 88°C intermitent  

Intervenţie presostat H2O  intermitent

Prezenţă sondă externă

Cerere de căldură ACM 60°C 

Cerere de căldură încălzire 80°C 

Cerere de căldură anti-îngheţ

Flacără prezentă

4.5 Reglaje
Centrala este deja reglată din fabrică de către producător.
Dacă totuşi este necesar să efectuaţi din nou reglajele, de exemplu 
după o întreţinere de excepţie, după înlocuirea vanei de gaz sau 
după transformarea de pe gaz metan pe GPL, urmaţi instrucţiunile 
prezentate mai jos.

 Reglarea puterii maxime trebuie efectuată obligatoriu în ordi-
nea indicată şi exclusiv de către personalul autorizat.

- Scoateţi carcasa desfiletând şuruburile de fixare (fig. 4).
- Deşurubaţi (2 rotaţii) şurubul care face priza de presiune care se 

află în aval de vana de gaz şi cuplaţi manometrul.

4.5.1 Reglarea puterii maxime şi a minimului de apă caldă 
menajeră

- Deschideţi la maxim robinetul de apă caldă
- Pe panoul de comandă:

- aduceţi selectorul de funcţie pe  (vară) (fig. 2a)
- rotiţi selectorul de temperatură ACM la maxim (fig. 7a)

- Porniţi centrala poziţionând întrerupătorul principal pe “pornit”
- Verificaţi ca presiunea citită pe manometru să rămână constantă; 

sau, cu ajutorul unui miliampermetru montat în serie cu modula-
torul, verificaţi dacă pe modulator se produce valoarea maximă 
disponibilă de curent (120 mA pentru G20 şi 165 mA pentru GPL).

- Înlăturaţi capacul de protecţie a şuruburilor de reglare, făcând pâr-
ghie cu o şurubelniţă (fig. 11)

- Cu o cheie tip furcă CH10 interveniţi asupra piuliţei de reglare a pu-
terii maxime până când obţineţi valoarea indicată în tabelul "Date 
tehnice"

- Decuplaţi un conector faston de pe modulator
- Aşteptaţi ca presiunea de pe manometru să se stabilizeze la valoa-

rea minimă
- Cu o cheie Allen acţionaţi şurubul roşu de reglare a puterii minime 

şi calibraţi până când pe manometru puteţi citi valoarea indicată în 
tabelul "Date tehnice"

- Cuplaţi din nou conectorul faston al modulatorului
- Închideţi robinetul de apă caldă menajeră
- Puneţi la loc capacul de protecţie a şuruburilor de reglare.

4.5.2 Reglarea electrică a minimului şi maximului de încălzire
 Funcţia de “reglare electrică” se activează şi se dezactivează 

numai prin jumperul (JP1) (fig. 12). 
Pe display apare ADJ  care arată că procedura de calibrare este 
în curs.
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Abilitarea funcţiei poate fi făcută astfel:
- alimentând placa cu jumperul JP1 montat şi selectorul de funcţii în 

poziţia “iarnă”, independent de eventuala prezenţă a altor cereri de 
funcţionare.

- inserând jumperul JP1, cu selectorul de funcţii pe “iarnă”, fără ce-
rere de căldură în curs. 

 Activarea funcţiei prevede aprinderea arzătorului prin simula-
rea unei cereri de căldură în circuitul de încălzire. 

Pentru a efectua operaţiile de reglare procedaţi astfel:
- opriţi centrala 
- scoateţi carcasa şi accesaţi placa de comandă
- introduceţi jumperul JP1 (fig. 12) pentru a abilita selectoarele de pe 

panoul de comenzi în vederea reglajelor de efectuat (min şi max 
încălzire).

- asiguraţi-vă că selectorul de funcţii este pe “iarnă” (vezi paragr. 4.2).
- alimentaţi electric centrala

 Placa electrică sub tensiune (230 Volţi)
- rotiţi selectorul de reglare a temperaturii apei din circuitul de încăl-

zire B (fig. 13) până când obţineţi valoarea minimă de încălzire, 
după cum se indică în tabelul multigaz

- montaţi jumperul JP2 (fig. 12) 
- rotiţi selectorul de reglare a temperaturii apei calde menajere C 

(fig.13) până când obţineţi valoarea minimă de încălzire, după cum 
se indică în tabelul multigaz

- demontaţi jumperul JP2 pentru a memoriza valoarea maximă pe 
circuitul de încălzire

- demontaţi jumperul JP1 pentru a memoriza valoarea minimă în 
circuitul de încălzire şi pentru a ieşi din procedura de reglare.

Decuplaţi manometrul şi înşurubaţi şurubul prizei de presiune.
 Pentru a termina funcţia de reglare fără a memoriza valorile 

introduse, faceţi astfel:
 a) aduceţi selectorul de funcţii pe  (OFF)
 b) decuplaţi aparatul de la alimentarea electrică
 c)  scoateţi JP1/JP2

 Funcţia de reglare se încheie automat, fără ca noile date (valori 
min şi max) să fie memorate, la 15 minute de la activarea sa.

 Funcţia se încheie automat şi dacă intervine o blocare definitivă 
sau se opreşte aparatul.

 Şi în aceste cazuri, noile valori NU sunt memorizate.
Notă
Pentru a regla numai încălzirea maximă se poate demonta jumperul 
JP2 (ceea ce introduce în memorie val max), apoi încheia funcţia 
(fără a memoriza aşadar valoarea minimă) sau aducând selectorul 
de mod pe (OFF) sau decuplând centrala de la reţeaua electrică.

 După orice intervenţie asupra componentei de reglare a val-
vei de gaz, sigilaţi din nou componenta cu lac de sigilare.

După reglare:
- resetaţi pe termostatul de cameră temperatura dorită
- mutaţi selectorul de temperatură apă de încălzire în poziţia dorită
- închideţi capacul panoului de comandă
- montaţi la loc carcasa.

4.6 Operaţii de conversie de la un tip de gaz la altul
Conversia de la un tip de gaz la altul este simplă şi se poate face şi 
cu centrala instalată.
Centrala este livrată din fabrică pentru funcţionarea cu gaz metan 
(G20) conform celor indicate pe placa cu date tehnice.
Există totuşi posibilitatea de a modifica aparatele pentru a lucra şi cu 
alte tipuri de gaze, folosind seturile speciale, care pot fi livrate la ce-
rere:
- set de transformare pentru Metan 
- set de transformare pentru GPL.
Pentru demontare, respectaţi instrucţiunile de mai jos:
- decuplaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu curent şi închi-

deţi robinetul de gaz
-  demontaţi componentele pentru a avea acces la piesele interne 

ale centralei (fig. 15)

- decuplaţi cablul electrodului
- scoateţi şuruburile de fixare a arzătorului şi scoateţi-l împreună cu 

electrodul şi cablurile respective
- cu o cheie tubulară sau fixă, scoateţi duzele şi şaibele şi înlocuiţi 

totul cu componentele din kit
 Utilizaţi şi montaţi distanţierele din kitul furnizat, chiar 

dacă aveaţi un colector fără distanţiere.
- introduceţi arzătorul în camera de ardere şi înşurubaţi şuruburile 

de fixare la colectorul de gaz
- refaceţi conexiunile cablului electrodului
- rabataţi panoul de comenzi spre centrală
- deschideţi capacul plăcii
- pe placa de control (fig. 12):

- dacă modificaţi aparatul pentru a lucra cu GPL în loc de gaz 
metan, montaţi jumperul în poziţia JP3

- dacă modificaţi aparatul pentru a lucra cu gaz metan în loc de 
GPL, scoateţi jumperul din JP3

- montaţi la loc toate componentele scoase anterior
- alimentaţi cu tensiune centrala şi deschideţi robinetul de gaz (cu cen-

trala în funcţiune, verificaţi etanşeitatea îmbinărilor circuitului de gaz).
 Conversia trebuie efectuată doar de către personal autorizat.
 După modificarea aparatului, reglaţi-l din nou urmând indicaţi-

ile din paragraful referitor la reglaje; aplicaţi pe aparat eticheta 
cu noile date tehnice, din kitul furnizat.

4.7 Curăţarea rezervorului de apă
După scoaterea flanşei, va fi posibilă inspectarea şi curăţarea în in-
teriorul boilerului şi verificarea stării anodului de magneziu (fig. 16).
- Treceţi robinetul de închidere a sistemului de apă caldă în poziţia 

oprit şi goliţi rezervorul de apă prin dispozitivul de golire
- Slăbiţi piuliţa şi scoateţi anodul (1)
- Scoateţi piuliţele (2) care blochează flanşa exterioară (3) şi scoateţi-

o
- Curăţaţi suprafeţele interioare şi extrageţi resturile prin deschidere
- Verificaţi starea de uzură a anodului de magneziu (1) şi înlocuiţi-l, 

dacă este necesar
- Verificaţi dacă garnitura (4) este în stare bună după extragerea din 

flanşa internă (5) şi înlocuiţi-o, dacă este necesar.
Finalizaţi operaţia de curăţare şi remontaţi componentele, lucrând
în sens invers faţă de descrierea de mai sus.

5  - ÎNTREŢINERE 
Pentru a garanta caracteristicile aparatului d.p.d.v. al eficienţei şi 
funcţionalităţii, precum şi pentru a respecta dispoziţiile legilor în vi-
goare, este necesar să executaţi operaţiile de întreţinere la intervale 
regulate de timp.
Frecvenţa de execuţie a controalelor depinde de condiţiile de insta-
lare şi de utilizarea aparatului; totuşi, se recomandă minim un control 
pe an, de efectuat de către persoanele calificate de la Centrele de 
Service Autorizat.
Dacă intervenţiile sau operaţiile de întreţinere se fac pe structuri 
apropiate de conductele de gaze sau de dispozitivele de evacuare 
fum sau de accesoriile lor, opriţi aparatul. La finalul lucrărilor cereţi 
persoanelor calificate să verifice eficienţa centralei şi a conductelor 
de evacuare.
IMPORTANT: înainte de a trece la curăţarea sau întreţinerea apa-
ratului, opriţi întrerupătorul acestuia precum şi pe cel al instalaţiei, 
pentru a decupla aparatul de la reţeaua de curent; de asemenea, 
închideţi robinetul de gaze de pe centrală.

Nu curăţaţi aparatul sau componentele sale cu substanţe uşor 
inflamabile (de ex. benzină, alcool, etc.).
Nu curăţaţi panourile, componentele vopsite sau din plastic cu diluanţi 
pentru vopsele.
Curăţarea panourilor se va face numai cu apă cu săpun.
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5.1 Verificarea parametrilor de ardere
Pentru a efectua analiza arderii, procedaţi astfel:
- deschideţi la maxim robinetul de apă caldă
- aduceţi selectorul de funcţie pe vară  şi selectorul de tempera-

tură ACM la valoare maximă (fig. 7a).
- introduceţi conectorul de prelevare a fumului în secţiunea rectilinie 

a ţevii din aval de evacuarea de la capac.
 Orificiul pentru introducerea sondei de analiză a gazului trebuie 

practicat în secţiunea rectilinie a ţevii din aval de evacuarea de pe 
capac, în conformitate cu legislaţia aplicabilă (fig. 14).

 Introduceţi complet sonda de analiză a fumului.
- alimentaţi electric centrala.

Aparatul funcţionează la puterea maximă şi deci se poate efectua 
controlul arderii. 

La finalul analizei:
- închideţi robinetul de apă caldă
- scoateţi sonda analizatorului şi închideţi priza de analiză a arderii 

fixând cu grijă şurubul pe capacul acesteia.

UTILIZATOR
1A MĂSURI FUNDAMENTALE DE SIGURANŢĂ
Prezentul manual de instrucţiuni constituie parte integrantă a acestui 
produs: asiguraţi-vă că ele însoţesc întotdeauna aparatul; în caz de 
deteriorare sau pierdere vă rugăm să solicitaţi o copie Centrului de 
Service Autorizat din zona în care vă aflaţi.

 Instalarea centralei şi orice altă intervenţie de asistenţă sau 
de întreţinere trebuie efectuate de personalul autorizat conform 
indicaţiilor prevăzute de normele naţionale şi locale în vigoare. 

 Pentru instalare, se recomandă să contactaţi personalul autorizat.
 Centrala trebuie să fie utilizată numai în scopul pentru care a 

fost concepută. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabili-
tate contractuală sau non-contractuală pentru deteriorarea bu-
nurilor sau vătămarea animalelor sau persoanelor ca urmare a 
erorilor de instalare, reglare, întreţinere sau utilizare improprie.

 Modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare auto-
mată, fără autorizaţia sau indicaţiile producătorului este strict 
interzisă.

 Acest aparat serveşte la producerea de apă caldă, deci trebuie 
să fie conectat la o instalaţie de încălzire şi la una de distribuţie a 
apei calde menajere, compatibil cu randamentul şi puterea sa.

 În caz de scurgere a apei, închideţi robinetul de alimentare şi 
să contactaţi Centrul de Service Autorizat.

 În caz de absenţă prelungită, închideţi robinetul de gaze şi 
stingeţi întrerupătorul general al aparatului pentru a-l decupla 
de la reţeaua de alimentare electrică. Dacă există pericolul de 
îngheţ, goliţi apa din centrală.

 Verificaţi din când în când presiunea de funcţionare să nu co-
boare sub 1 bar.

 În caz de anomalie sau funcţionare greşită a aparatului, opriţi-l 
şi apelaţi persoanele calificate; repararea ca şi orice altă inter-
venţie personală este interzisă.

 Întreţinerea aparatului se va face minim o dată pe an: progra-
marea intervenţiei la Centrul de Service Autorizat evită pierde-
rea de timp sau de bani.

 Deschiderile de aerisire sunt vitale pentru o combustie corectă.

 La sfârșitul perioadei de utilizare a produsului, acesta nu trebu-
ie eliminat împreună cu deșeurile urbane solide, ci trebuie dus 
la un centru de colectare diferențiată.

Utilizarea centralei necesită o strictă respectare a regulilor funda-
mentale de siguranţă:

 Nu utilizaţi aparatul în scopuri diferite de cel pentru care a fost 
realizată.

 Nu atingeţi centrala cu picioarele goale sau dacă aveţi părţi ale 
corpului umede sau ude.

 Nu astupaţi sub nicio formă cu material textil, hârtie sau altceva 
grilajul de admisie sau de disipare şi gura de aerisire a încăpe-
rii în care este instalat aparatul.

 Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, telefoane sau orice alt 
obiect care poate produce scântei dacă simţiţi miros de gaz. 
Aerisiţi încăperea deschizând larg ferestrele şi uşile şi închideţi 
robinetul central de gaze.

 Nu sprijiniţi pe centrală niciun obiect.
 Înainte de a executa orice operaţie de curăţare, deconectaţi 

centrala de la reţeaua electrică.
 Nu astupaţi sau reduceţi dimensiunile gurilor de aerisire ale 

încăperii în care este instalat aparatul.
 Nu lăsaţi recipiente şi substanţe inflamabile în încăperea în 

care este instalat aparatul.
 În caz de defecţiune şi/sau funcţionare defectuoasă a aparatu-

lui, nu încercaţi nicio tentativă de reparaţie.
 Nu trageţi sau răsuciţi cablurile electrice..
 Centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane 

inapte neasistate.
 Orice intervenţie asupra componentelor sigilate este strict interzisă.
 Nu blocaţi şi nu reduceţi dimensiunile deschiderilor de aerisire 

din camera în care este instalată centrala. Deschiderile de ae-
risire sunt vitale pentru o combustie corectă.
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Pentru a utiliza în cel mai bun mod aparatul, amintiţi-vă că:
- spălarea în exterior a aparatului cu apă şi săpun ameliorează as-

pectul estetic şi împiedică ruginirea panourilor, prelungind aşadar 
durata de viaţă a aparatului;

- în cazul în care centrala murală se montează între piese de mobilier 
suspendate, este necesar să lăsaţi minim 5 cm pe fiecare parte 
pentru a permite aerisirea aparatului şi întreţinerea

- instalarea unui termostat de ambient va asigura un confort optim, 
va permite utilizarea raţională a căldurii şi va economisi energia; 
centrala poate fi cuplată la un programator care va comanda aprin-
derea şi stingerea centralei la anumite ore din zi sau săptămână.

2A APRINDERE
Prima aprindere trebuie să fie efectuată de personal de la Centrul de 
Service Autorizat. Ulterior, dacă va fi nevoie să repuneţi în funcţiune 
centrala, procedaţi astfel.
Pentru pornirea centralei este necesar să faceţi următoarele operaţii:
- alimentaţi electric centrala
- deschideţi robinetul de gaz al instalaţiei, pentru a permite alimen-

tarea cu combustibil a aparatului
- rotiţi selectorul de mod (3 - fig. 1a) în poziţia dorită:
 Mod Vară: rotind selectorul pe simbolul vară  (fig. 2a) se ac-

tivează funcţia tradiţională doar apă caldă menajeră şi centrala 
furnizează apă la temperatura setată pe boilerul exterior. În cazul 
unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică tempe-
ratura apei calde menajere şi sunt vizualizate simbolul de alimen-
tare cu apă caldă şi simbolul flacără

 Modul Iarnă: rotind selectorul de mod în cadrul zonei marcate cu + 
şi - (fig. 2b), centrala furnizează încălzire şi apă caldă menajeră. În 
cazul unei cereri de căldură, centrala porneşte şi display-ul digital 
indică temperatura apei de încălzire şi sunt vizualizate simbolul de 
încălzire şi simbolul flacără (fig. 3a). În cazul unei cereri de apă 
caldă menajeră, display-ul digital indică temperatura apei calde 
menajere şi sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă şi 
simbolul flacără (fig. 4a) 

- reglaţi termostatul de ambient la temperatura dorită (~20°C)

Reglarea temperaturii apei calde menajere
Pentru a regla temperatura apei menajere (băi, duş, bucătărie etc.), 
rotiţi butonul marcat cu simbolul  (fig. 2b) în cadrul zonei marcate 
cu + şi -. Centrala se află într-o stare de stand-by până când, în urma 
unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde şi display-ul digital indică 
temperatura apei calde menajere, pictograma de alimentare cu apă 
caldă şi pictograma flacără.
Centrala va rămâne în funcţiune până când vor fi atinse temperaturi-
le reglate, după care va trece din nou în starea de “stand-by”.

Funcţia Sistem Automat de Reglare a Ambientului (S.A.R.A.) fig. 5a 
Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în secto-
rul evidenţiat prin scrisul AUTO – valori de temperatură de la 55 la 
65°C - S.A.R.A. se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: în 
baza semnalului de închidere a contactului termostatului de ambi-
ent, centrala variază automat temperatura apei de încălzire. După ce 
temperatura care a fost a fost reglată cu ajutorul selectorului de tem-
peratură a apei de încălzire este atinsă, începe o numărătoare inver-
să de 20 de minute. Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul 
de ambient continuă să solicite căldură, valoarea temperaturii setate 
creşte automat cu 5 °C. 
După ce a fost atinsă noua valoare, începe o altă numărătoare inver-
să de 20 de minute.
Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul de ambient continuă 
să solicite căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu 5 °C.
Această valoare nouă de temperatură reprezintă suma temperatu-
rii setate manual cu selectorul de temperatură apă de încălzire şi a 
creşterii de +10°C a funcţiei S.A.R.A. După al doilea ciclu, tempe-
ratura trebuie menţinută la valoarea setată +10°C până când este 
satisfăcută cererea de la termostatul de ambient.

Funcţia anti-legioneloză
Legioneloza este o boală care poate fi contractată prin inspirarea 
de mici picături de apă (aerosoli) care conţin bacilul de legioneloză 
(această bacterie se găseşte în râuri şi lacuri din întreaga lume).
Bacteria poate fi eliminată prin încălzirea apei de depozitare la o tem-
peratură de peste 50/55 °C.
În consecinţă, cel puţin o dată la 2-3 zile, selectorul de temperatură 

pentru apa caldă menajeră (butonul cu simbolul  - fig. 7a) trebuie 
mutat în poziţia de temperatură maximă, pentru a încălzi apa din 
boilerul de depozitare la 60°C şi pentru a o menţine la această tem-
peratură cel puţin 5 minute.

3A OPRIREA CENTRALEI
Oprirea temporară
În cazul absenţelor pentru perioada scurte de timp, poziţionaţi selec-
torul de mod (3 - fig. 1a) pe  (OFF).
În acest mod, lăsând active alimentarea electrică şi alimentarea cu 
combustibil, centrala este protejată de sistemele:
- Anti-îngheţ: atunci când temperatura apei din centrală scade sub 

5°, pompa de circulaţie se activează şi, dacă este necesar, şi arză-
torul la putere minimă, pentru a readuce temperatura apei la valori 
de siguranţă (35°C). În timpul ciclului anti-îngheţ, pe display apare 
simbolul . 

- Anti-blocare pompă de circulaţie: un ciclu de funcţionare se ac-
tivează la fiecare 24 ore.

Oprirea pentru perioade lungi
În cazul absenţelor pe perioade lungi de timp, poziţionaţi selectorul 
de mod (3 - fig. 1a) pe  (OFF). Închideţi robinetele de gaz şi de apă 
ale instalaţiilor termice şi sanitare. În acest caz, funcţia anti-îngheţ 
este dezactivată: goliţi instalaţiile dacă există riscul de îngheţ.

4A CONTROALE
Verificaţi la începutul sezonului ca şi în timpul utilizării ca hidrometrul 
să indice valori de presiune (cu instalaţia rece) cuprinse între 0,6 
şi 1,5 bar: acest lucru evită zgomotul în instalaţie provocat de aer. 
Dacă circulaţia apei este insuficientă, centrala se opreşte. În niciun 
caz presiunea apei nu trebuie să coboare sub 0,5 bar (zona roşie).
În caz contrar, este necesar să restabiliţi presiunea apei, astfel:
-  poziţionaţi selectorul de mod (3 - fig.1a) pe  (OFF)
-  rotiţi robinetul de umplere în poziţia pornit (B - fig. 10) până când 

valoarea presiunii este cuprinsă între 1 şi 1,5 bari.
Închideţi bine robinetul. Aduceţi din nou selectorul în poziţia iniţială. 
Dacă scăderea presiunii este frecventă, apelaţi Centrul de Service 
Autorizat.

5A SEMNALIZĂRI LUMINOASE ŞI DEFECTE
Pe display-ul digital este indicată starea de funcţionare a centralei. 
Tipurile de afişare sunt descrise în tabelul de mai jos.

STARE CENTRALĂ DISPLAY
Stand-by -

Stare OFF STINS

Alarmă blocare modul ACF A01  

Alarmă anomalie electronică ACF A01  

Alarmă termostat limită A02 

Termostat de fum A03 

Alarmă presostat H2O A04  

Defect rezervor de apă NTC A06 

Anomalie NTC încălzire A07 

Flacără parazit A11 

Reglare electrică minim şi maxim încălzire ADJ 

Tranzitoriu în aşteptarea pornirii 88°C intermitent  

Intervenţie presostat H2O  intermitent

Prezenţă sondă externă

Cerere de căldură ACM 60°C 

Cerere de căldură încălzire 80°C 

Cerere de căldură anti-îngheţ

Flacără prezentă
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Pentru a restabili funcţionarea (deblocare alarme):
Anomalii A 01-02-03
Poziţionaţi selectorul de funcţie pe  (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde şi 
readuceţi-l în poziţia dorită  (modul vară) sau  (modul iarnă). 
Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi 
intervenţia Centrului de Service Autorizat.
Anomalie A04
Pe lângă codul de anomalie, pe display este afişat şi simbolul .
Verificaţi valoarea presiunii indicate de termomanometru:
dacă este sub 0,3 bari, poziţionaţi selectorul de funcţie pe  (OFF) 
şi acţionaţi robinetul de umplere (B - fig. 10) până când presiunea 
ajunge la o valoare cuprinsă între 1 şi 1,5 bari.
Ulterior, aduceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită  (vară) sau 

 (iarnă).
În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitaţi 
intervenţia Centrului de Service Autorizat.

DATE TEHNICE

DESCRIERE MYNUTE BOILER 28/60 B.A.I.

Încălzire Putere termică nominală kW 31,00
kcal/h 26.660

 Putere termică utilă kW 28,06
kcal/h 24.127

 Putere termică utilă redusă kW 14,00
kcal/h 12.040

 Putere termică redusă kW 12,32
kcal/h 10.595

ACM Putere termică nominală kW 31,00
kcal/h 26.660

 Putere calorifică maximă kW 28,06
kcal/h 24.127

 Putere termică redusă kW 9,80
kcal/h 8.428

 Putere calorifică minimă kW 8,57
kcal/h 7.366

Randament util Pn max - Pn min % 90,5 - 88,0
Randament util 30% (47° retur) % 89,9
Randament de ardere % 91,1
Putere electrică W 49
Putere electrică pompă W 39
Categorie II2H3B/P
Ţară de destinaţie RO
Tensiune de alimentare V - Hz 230 - 50
Grad de protecţie IP X5D
Pierderi la coş cu arzătorul pornit % 8,86
Pierderi la coş cu arzătorul oprit % 0,32
Încălzire
Presiune - Temperatură maximă bari - °C 3 - 90
Presiune minimă pentru funcţionare standard bari 0,25 - 0,45
Câmp de selecţie a temperaturii apei de încălzire °C 40 / 80
Pompă: sarcină maximă disponibilă pentru instalaţie mbari 227
 la un debit de l/h 1.000
Vas de expansiune cu membrană l 10
Presarcină vas de expansiune bari 1
ACM
Presiune maximă bari 8
Cantitate de apă caldă cu ∆t 25°C l/min 16,1
   cu ∆t 30°C l/min 13,4
   cu ∆t 35°C l/min 11,5
Câmp de selecţie a temperaturii ACM °C 37 / 60
Regulator de debit l/min 13
Presiune gaz
Presiune nominală gaz metan (G20) mbari 20
Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G30) mbari 30
Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G31) mbari 30

Anomalie A06
Centrala funcţionează normal dar nu garantează stabilitatea temper-
aturii apei calde menajere care rămâne setată la o temperatură de 
aproximativ 50°C. ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA CENTRULUI 
DE SERVICE AUTORIZAT.
Anomalie A07
Contactaţi Centrul de Service Autorizat.
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DESCRIERE MYNUTE BOILER 28/60 B.A.I.

Conexiuni hidraulice
Tur - retur încălzire Ø 3/4”
Intrare - ieşire ACM Ø 1/2”
Intrare gaz Ø 3/4”
Dimensiuni centrală
Înălţime mm 940
Lăţime mm 600
Adâncime carcasă mm 450
Greutate centrală kg 60
Debit (G20)
Debit aer Nm3/h 50,226
Debit fum Nm3/h 53,335
Debit masic fum (max) gr/s 18,575
Debit masic fum (min) gr/s  15,996 /  15,191
Debit (G30)
Debit aer Nm3/h 44,663
Debit fum Nm3/h 46,942
Debit masic fum (max) gr/s 16,624
Debit masic fum (min) gr/s  14,351 /  14,671
Debit (G31)
Debit aer Nm3/h 47,486
Debit fum Nm3/h 49,890
Debit masic fum (max) gr/s 17,634
Debit masic fum (min) gr/s  15,242 /  14,066
Ţeavă de evacuare fum
Diametru mm 140
Clasă NOxe 2
Valori emisii la debit maxim şi minim cu gaz G20*
Maxim - Minim   CO s.a. mai mic de ppm 80 - 40
   CO2 % 6,6 - 3,3
   NOx s.a. mai mic de ppm 150 - 120
   Temperatură fum °C 120 - 91

* Verificare efectuată la Ø 140, lungime 0,5 m - temperatura apei 80-60°C

DESCRIERE BOILER MYNUTE BOILER 28/60 B.A.I.

Tip boiler inox
Dispunere boiler vertical
Dispunere schimbător vertical
Conţinut ACM l 60
Conţinut bobină l 3,87
Suprafaţă de schimb m2 0,707
Câmp de selecţie a temperaturii ACM °C 37 - 60
Regulator de debit l/min 13
Presiune maximă boiler bari 8



Mynute Boiler B.A.I.

 73

Tabel multigaz

DESCRIERE Gaz metan (G20) Butan (G30) Propan (G31)

Indice Wobbe inferior (la 15°C-1013 mbari) MJ/m3S 45,67 80,58 70,69
Presiune calorifică utilă MJ/m3S 34,02 116,09 88
Presiune nominală de alimentare mbari

mm W.C.
20

203,9
30

305,9
30

305,9
Presiune minimă de alimentare mbari

mm W.C.
13,5

137,7
-
-

-
-

MYNUTE BOILER 28/60 B.A.I.
Arzător (număr găuri) n° 14 14 14
Arzător (diametru găuri) mm 1,3 0,77 0,77
Debit gaz maxim încălzire Sm3/h 3,28

kg/h 2,44 2,41
Debit gaz maxim ACM Sm3/h 3,28

kg/h 2,44 2,41
Debit gaz minim încălzire Sm3/h 1,48

kg/h 1,10 1,09
Debit gaz minim ACM Sm3/h 1,04

kg/h 0,77 0,76
Presiune maximă în josul vanei de încălzire mbari 11,70 27,80 35,60

mm W.C. 119,31 283,48 363,02
Presiune maximă în josul vanei de ACM mbari 11,70 27,80 35,60

mm W.C. 119,31 283,48 363,02
Presiune minimă în josul vanei de încălzire mbari 2,60 6,50 7,80

mm W.C. 26,51 66,28 79,54
Presiune minimă în josul vanei ACM mbari 1,40 2,80 4,10

mm W.C. 14,28 28,55 41,81

PARAMETRU SIMBOL MYNUTE BOILER 28/60 B.A.I. UNITATE

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor C -
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei B -
Putere nominală Prated 28 kW
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs 77 %
Puterea termică utilă
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*) P4 28,1 kW
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**) P1 8,3 kW
Randament util
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*) η4 81,5 %
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**) η1 80,7 %
Consumuri electrice auxiliare
În sarcină totală elmax 10,0 W
În sarcină parțială elmin 4,8 W
În mod standby PSB 2,6 W
Alţi parametri
Pierderi termice în mod standby Pstby 154,0 W
Consum de energie electrică de la flacăra pilot Pign - W
Consumul anual de energie QHE 105 GJ
Nivelul de putere acustică, în interior LWA 51 dB
Emisii de oxizi de azot NOx 145 mg/kWh
Pentru instalațiile combinate de încălzire:
Profilul de sarcină declarat XL
Randamentul energetic aferent încălzirii apei ηwh 75 %
Consumul zilnic de energie electrică Qelec 0,140 kWh
Consumul zilnic de combustibil Qfuel 26,882 kWh
Consumul anual de energie electrică AEC 31 kWh
Consumul anual de combustibil AFC 20 GJ

(*) Regim de temperatură ridicată: 60°C la intrarea în instalaţia de încălzire şi 80°C la ieşire.
(**) Regim de temperatură scăzută: pentru cazanele cu condensare la 30°C, pentru cazanele cu temperatură scăzută la 37°C, pentru alte instalaţii de încălzire la 
o temperatură de 50°C la intrare.
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