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1- DISPOZITIVE GENERALE DE SIGURANŢĂ
 Centralele produse în fabrica noastră sunt construite cu grijă, până 

la ultima componentă, pentru a proteja atât utilizatorul, cât şi insta-
latorul de eventuale accidente. Ca atare, recomandăm personalului 
calificat ca, după lucrul cu produsul, să acorde o atenţie specială 
cablajului, mai ales cablurilor dezizolate, care nu trebuie expuse în 
afara plăcii cu borne sub nici o formă, pentru a evita orice contact 
cu componentele sub tensiune ale cablajului.

 Acest manual de instrucţiuni este parte integrantă a produsului. 
Asiguraţi-vă că acesta rămâne cu centrala, chiar dacă este trans-
ferată la un alt deţinător sau utilizator, respectiv mutat într-un alt 
sistem de încălzire. În caz de pierdere sau deteriorare, contactaţi 
Serviciul de asistenţă tehnică local, pentru o copie nouă.

 Această centrală poate fi instalată şi servisată numai de persoane 
calificate, care îndeplinesc cerinţele stipulate prin reglementările 
locale. Activitatea trebuie să se efectueze în conformitate cu regle-
metările în vigoare şi cu actualizările ulterioare.

 Întreţinerea centralei se va face minim o dată pe an, programând 
din timp intervenţia la Centrului de Service Autorizat.

 Instalatorul va instrui utilizatorul cu privire la funcţionarea centralei 
şi la măsurile de siguranţă.

 Această centrală poate fi utilizată numai pentru destinaţia expresă 
pentru care a fost construită. Producătorul nu îşi asumă nicio res-
ponsabilitate contractuală sau non-contractuală pentru deteriora-
rea bunurilor sau vătămarea animalelor sau persoanelor ca urmare 
a erorilor de instalare, reglare şi întreţinere sau utilizare improprie.

 Acest aparat serveşte la producerea de apă caldă, deci trebuie să 
fie conectat la un sistem de încălzire şi/sau la un sistem de apă 
caldă menajeră, compatibil cu parametrii şi puterea sa

 După îndepărtarea ambalajului, asiguraţi-vă că aparatul este com-
plet şi în perfectă stare. În caz contrar, contactaţi distribuitorul.

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

 Vă recomandăm să aveţi întotdeauna grijă să controlaţi gradul de 
uzură al anodului de menţinere în timpul operaţiilor de întreţinere 
obişnuite. 

 Ieşirea supapei de siguranţă trebuie conectată la un sistem adec-
vat de colectare şi ventilaţie. Producătorul îşi declină întreaga răs-
pundere pentru daunele materiale cauzate de supapa de siguranţă.

 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 necorespun-
zător, opriţi-l şi nu încercaţi să-l reparaţi personal.

 Imediat după instalare, informaţi utilizatorul că:
 - în eventualitatea unor scurgeri, trebuie să oprească alimentarea 

cu apă şi să informeze prompt Serviciul de asistenţă tehnică
 - trebuie să verifice periodic pentru a se asigura că simbolul  de 

pe panoul de comandă nu este aprins. Acest simbol indică faptul 
că presiunea din sistemul de apă este incorectă. Dacă este nece-
sar, umpleţi sistemul aşa cum se descrie în paragraful „Funcţiile 
centralei”

 - dacă centrala este planificată să nu fie utilizată pentru o perioadă 
îndelungată, trebuie să contacteze Serviciul de asistenţă tehnică 
pentru efectuarea următoarelor operaţii:

 - deconectarea boilerului principal şi a comutatoarelor generale de 
sistem

 - închiderea robinetelor de gaz şi apă, atât pe circuitul de încălzire 
cât şi pe cel de apă caldă menajeră

 - golirea circuitului de încălzire şi apă caldă menajeră pentru a pre-
veni riscul de îngheţ.

 Racordaţi conectorul de ieşire la un sistem de ieşire adecvat (con-
sultaţi capitolul 6).

Măsuri de siguranţă:
 centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inap-

te neasistate
 dispozitivele sau echipamentul electric, precum întrerupătoarele, 

aparatele etc., nu se vor utiliza dacă există miros de gaz sau de 
gaze arse. În cazul unei scurgeri de gaz, deschideţi toate uşile 
şi ferestrele pentru ventilarea zonei, închideţi robinetul general de 
gaz şi contactaţi imediat Serviciul de asistenţă tehnică

 nu atingeţi centrala desculţ sau dacă părţi ale corpului dvs. sunt 
ude sau umede

 apăsaţi pe butonul  până la apariţia pe afişaj a simbolului „- -” şi 
deconectaţi alimentarea cu electricitate prin închiderea întrerupă-
torului de sistem cu două poziţii, înainte de curăţare

 se interzice modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare 
fără permisiunea şi instrucţiunile pertinente ale producătorului

 nu trageţi, nu detaşaţi şi nu răsuciţi cablurile de la centrală, chiar 
dacă acestea nu sunt conectate la sursa de alimentare cu energie 
electrică

 nu blocaţi şi nu reduceţi dimensiunea orificiilor de ventilaţie din ca-
meră

 nu lăsaţi în cameră recipiente sau substanţe inflamabile
 nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor
 utilizaţi aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat
 nu aşezaţi obiecte pe centrală
 nu umblaţi la elementele etanşate
 se interzice blocarea orificiului de ieşire a condensului.

2- INSTALAREA CENTRALEI
Centrala trebuie instalată numai de către personalul calificat, cu respec-
tarea legislaţiei curente. Centrala este disponibilă în următoarele modele: 

Model Tip Categorie Putere
B.S.I. Combinat C 25 kW - 35 kW

Exclusive Boiler Green HE B.S.I. este o centrală în condensaţie de tip 
C, cu montare la perete, destinată încălzirii şi producerii de apă caldă 
menajeră, echipată cu un rezervor de apă din inox cu o capacitate de 
60 de litri. Aparatele din clasa C pot fi instalate în orice fel de încăpere, 
atât timp cât tuburile de evacuare a gazelor arse şi de admisie a aerului 
comburant sunt montate în afara încăperii. Pentru acest tip de centrală 
sunt disponibile următoarele tipuri de ieşiri de gaze arse: B23P; B53P; 
C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, 
C83x; C93, C93x. Instalaţia trebuie să respecte standardele şi normele 
în vigoare.
Pentru o instalare adecvată, vă reamintim următoarele:
- centrala nu trebuie instalată deasupra bucătăriei sau a oricărui alt echi-

pament pentru gătit
- este interzisă depozitarea substanţelor inflamabile în cameră
- izolaţi corespunzător pereţii sensibili la căldură (de ex.: cei din lemn)
- se vor prevedea spaţii minime necesare pentru operaţiile de întreţine-

re: cel puţin 2,5 cm în lateral şi 20 cm sub centrală.
 Păstraţi distanţa de 370 mm de la baza centralei la marginea mo-

bilierului: trebuie să existe un spaţiu suficient pentru operaţiile de 
demontare dacă este necesară curăţarea anodului din magneziu. 

Centrala este prevăzută cu placă suport şi şablon integrat de preinstalare 
(fig. 2).
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 centralei 

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.

RO ROMÂNĂ
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3- CONEXIUNI HIDRAULICE
Poziţia şi dimensiunile conexiunilor hidraulice sunt specificate în figura 2:
A - Retur CH   3/4”
B - Tur CH   3/4”
C - Conexiune gaz   3/4”
D - Ieşire ACM   1/2” 
E - Intrare ACM   1/2” 
F - Placă suport
G - Şablon de preinstalare
Dacă duritatea apei depăşeşte 28°Fr, se recomandă utilizarea de agenţi 
de dedurizare, pentru a preveni formarea depunerilor de calcar din cauza 
apei excesiv de dure.

4- CURĂŢAREA SISTEMULUI ŞI CARACTERIS-
TICILE APEI DIN CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE

După instalarea unui sistem nou sau înlocuirea centralei, curăţaţi siste-
mul de încălzire.
Pentru a vă asigura că produsul funcţionează corect, după curăţarea, 
aditivarea şi/sau tratarea chimică a sistemului (de ex.: antigel, soluţii for-
matoare de peliculă, etc.), asiguraţi-vă că proprietăţile apei corespund 
celor indicate în tabel.

Parametri um Apă în circuitul  
de încălzire

Apă intrare

PH 7 ÷ 8 -

Duritate °F - 15 ÷20

Aspect - limpede

5- INSTALAREA SONDEI EXTERIOARE
Instalaţi sonda într-o zonă netedă a peretelui (fig. 4); în cazul pereţilor de 
cărămidă sau al altor suprafeţe neregulate, pregătiţi o zonă de contact 
netedă, dacă acest lucru este posibil.
Scoateţi capacul superior din plastic, rotindu-l în sens antiorar.
Identificaţi un punct de fixare pe perete şi daţi o gaură pentru diblul de 
5x25. Introduceţi diblul în gaură. Scoateţi cartela din carcasă. Fixaţi car-
casa pe perete, utilizând şurubul furnizat. Montaţi cadrul şi strângeţi şu-
rubul. Slăbiţi şurubul manşonului de trecere cablu, introduceţi cablul de 
conexiune al sondei şi conectaţi-l la borna electrică. Nu uitaţi să fixaţi 
bine manşonul de trecere cablu, pentru a preveni pătrunderea umeze-
lii. Reintroduceţi cartela înapoi în carcasă. Închideţi capacul superior din 
plastic prin rotirea sa în sens orar. Fixaţi bine manşonul de trecere cablu.

Instalarea şi conectarea sondei externe 
Senzorul trebuie instalat pe un perete extern al clădirii pe care doriţi să o 
încălziţi, având grijă să respectaţi instrucţiunile de mai jos: 
- Trebuie montat pe faţada cea mai frecvent expusă la vânt, pe un pe-

rete îndreptat spre NORD sau NORD-VEST, având grijă să se evite 
expunerea directă la razele soarelui. 

- Se va monta la circa 2/3 din înălţimea faţadei. 
- Nu trebuie să se afle în apropierea uşilor, a ferestrelor, a ieşirilor con-

ductelor de aer sau în apropierea coşurilor sau a altor surse de căldură. 
Conexiunea electrică la senzorul exterior trebuie formată cu ajutorul unui 
cablu bipolar (nu este furnizat), cu o secţiune transversală de la 0,5 până 
la 1 mm2 şi o lungime maximă de 30 metri. Nu este necesar să vă preo-
cupe polaritatea cablului la conexiunea cu senzorul exterior. Nu formaţi 
îmbinări în acest cablu. Dacă se realizează o îmbinare, aceasta trebuie 
să fie etanşă la apă şi protejată în mod adecvat. 

 Toate canalele de cablu utilizate la cablul de conexiune trebuie se-
parate de canalele utilizate la cablurile de putere (230 V c.a.). 

6- COLECTARE CONDENS
Colectorul de evacuare (A, fig. 5) colectează: apa de condensare, apa de 
evacuare de la supapa de siguranţă şi apa de ieşire din sistem.

 Colectorul trebuie conectat, prin intermediul unei conducte din ca-
uciuc, la un sistem adecvat de colectare şi evacuare pe ieşirea 
pentru apă pluvială şi în conformitate cu reglementările actuale.

 Diametrul exterior al colectorului este de 20 mm: în consecinţă, 
propunem utilizarea unui furtun de Ø18-19 mm, care se va prinde 
cu un colier corespunzător (nu este furnizat).

 Producătorul nu este responsabil de nicio daună cauzată de lipsa 
unui sistem de colectare.

 Tubul de branşare a ieşirii trebuie să dispună de o garnitură garan-
tată.

 Producătorul centralei nu este responsabil pentru inundaţiile cau-
zate ca urmare a intervenţiilor la supapa de siguranţă.

7- RACORDARE LA GAZ
Înainte de conectarea aparatului la reţeaua de conducte de gaz, verificaţi 
următoarele:
- respectarea reglementărilor în vigoare
- tipul de gaz utilizat este acelaşi cu cel stabilit pentru funcţionare apara-

tului
- conductele sunt curate.

 După instalare, asiguraţi-vă că toate îmbinările au fost realizate 
etanş, în conformitate cu practicile de instalare standard.

Conductele de gaz trebuie să fie în exterior. Dacă ţeava trece printr-un 
perete, aceasta trebuie să treacă prin deschiderea centrală din partea in-
ferioară a şablonului. Este recomandat să instalaţi un filtru de dimensiuni 
corespunzătoare pe linia de alimentare cu gaz în cazul în care gazul din 
conductele principale conţine particule solide mici.

8- CONEXIUNEA ELECTRICĂ
Pentru accesarea conexiunilor electrice, procedaţi după cum urmează:
- slăbiţi şuruburile de fixare (A) şi scoateţi carcasa (fig. 3)
- ridicaţi panoul şi rotiţi-l spre înainte
- deschideţi capacele plăcii cu borne, făcându-le să gliseze în direcţia 

săgeţilor (fig. 6: B conexiuni de înaltă tensiune 230 V, C conexiuni de 
joasă tensiune).

Conectaţi aparatul la reţeaua electrică de alimentare cu ajutorul unui în-
trerupător la o distanţă de cel puţin 3,5 mm (EN 60335-1, categoria III) 
între fiecare fir. Aparatul foloseşte curent alternativ la 230 Volţi/50 Hz şi 
respectă prevederile normei EN 60335-1. Aparatul trebuie să fie conec-
tat la un circuit de împământare eficient, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi regulamentele interne.
Conexiunile de fază şi neutre (L-N) trebuie, de asemenea, să fie respec-
tate.
Centrala poate funcţiona cu alimentare fază-nul sau fază-fază. Pentru 
surse flotante de alimentare, fără un conductor legat la masă, este ne-
cesară utilizarea unui transformator cu izolaţie, cu secundarul legat la 
masă.

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

 Conductele de gaz sau apă nu vor fi utilizate pentru împământarea 
echipamentului electric. 

 Instalatorul se va asigura că aparatul dispune de un sistem adec-
vat de împământare; producătorul nu va fi responsabil de eventua-
lele daune cauzate de utilizarea incorectă sau nelegare la masă a 
centralei.

Pentru conectarea centralei la sursa principală de alimentare, utilizaţi ca-
blul de alimentare principală din dotare. 
Conectaţi termostatul de ambient şi/sau ceasul aşa cum se arată în sche-
ma electrică.
La înlocuirea cablului de alimentare, utilizaţi un cablu HAR H05V2V2-
F, 3 x 0,75 mm2, Ø max. exterior 7 mm.

9- UMPLEREA INSTALAŢIEI, ELIMINAREA AE-
RULUI ŞI GOLIREA INSTALAŢIEI

Instalaţiile pot fi umplute după conectarea la reţeaua de alimentare cu apă. 
Aceasta trebuie efectuată în timp ce instalaţia este rece, astfel:
Circuitul de ACM (fig. 7)
- deschideţi robinetul de închidere pentru apă rece pentru a umple re-

zervorul de apă
- deschideţi robinetul de apă caldă pentru a verifica dacă rezervorul de 

apă s-a umplut şi aşteptaţi evacuarea apei
Circuitul de încălzire (fig. 7)
- asiguraţi-vă că vana de golire (B) este închisă
- rotiţi de două sau trei ori capacul vanei de aerisire automate (C) pentru 

a-l deschide; pentru a permite o aerisire continuă, lăsați capacul supa-
pei C deschis

- asigurați-vă că robinetul de apă rece este deschisă transformându-l în 
sens antiorar

- deschideţi robinetul de închidere pentru umplere (H) până când presi-
unea măsurată de hidrometrul (D) este de aproximativ 1,5 bari (zona 
albastră)

- deschideţi vana de aerisire manuală (F) şi închideţi-o la loc după ce in-
stalaţia a fost aerisită; dacă este necesar, repetaţi această operaţiune 
până când nu mai iese aer din vană (F)

- închideţi robinetul de închidere pentru umplere (H)
- de fiecare dată când este pornită alimentarea cu energie electrică a 

centralei, este iniţiat un ciclu de aerisire automat cu o durată de apro-
ximativ 2 minute, iar pe afişaj apare „SF”, iar „selectoarele de funcţii” 
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 se aprind secvenţial. Apăsaţi butonul  pentru a întrerupe 
ciclul automat de aerisire.

NOTĂ: extragerea aerului din centrală are loc automat, prin intermediul a 
două supape de purjare automate, C şi E.
NOTĂ: centrala este, de asemenea, prevăzută cu un sistem de umplere 
semiautomat. Prima operaţie de umplere a instalaţiei trebuie efectuată 
prin deschiderea robinetului H cu centrala oprită.
Golire instalaţie de încălzire (fig. 7)
Înainte de a începe golirea acestuia, scoateţi alimentarea electrică prin 
poziţionarea comutatorului general al sistemului pe „oprit”.
- Închideţi dispozitivele de interceptare ale sistemului termic
- Deschideţi vana de aerisire automată (C)
- Rotiţi vana de golire (B) manual, apăsând cotul de pe furtun astfel încât 

să împiedicaţi ieşirea acestuia din locul în care se află
- Apa din instalaţie este evacuată prin colectorul de evacuare (A)
- Goliţi părţile inferioare ale instalaţiei.
Golirea circuitului de ACM (fig. 7)
Sistemul de apă caldă trebuie golit de fiecare dată când există pericol de 
îngheţ prin:
- punerea robinetului de închidere de la reţea în poziţia oprit
- desfiletarea capacului de la adaptorul de furtun (G)
- racordarea unui furtun din plastic la adaptorul de furtun al vanei de 

golire a boilerului de depozitare (G)
- deschiderea dispozitivului de golire al vanei
- deschiderea tuturor robinetelor de apă caldă şi rece
- golirea părţilor inferioare ale sistemului.

ATENŢIE
Colectorul trebuie conectat (A), prin intermediul unui furtun din cauciuc, 
la un sistem adecvat de colectare şi evacuare pe ieşirea pentru apă plu-
vială şi în conformitate cu reglementările actuale. Diametrul exterior al 
colectorului este de 20 mm: în consecinţă, propunem utilizarea unui fur-
tun de Ø18-19 mm, care se va prinde cu un colier corespunzător (nu este 
furnizat). Producătorul nu este responsabil de nicio daună cauzată de 
lipsa unui sistem de colectare.

Sugestii de eliminare corectă a aerului din sistemul de încălzire şi 
din centrală (fig. 8)
Recomandăm efectuarea succesiunii de operaţii indicate mai jos pe durata 
primei instalări sau la efectuarea de lucrări de întreţinere extraordinare:
1. Cu ajutorul unei chei CH11, deschideţi supapa de aerisire manuală, situ-

ată deasupra camerei de aer; furtunul furnizat cu centrala trebuie conec-
tat la supapă, pentru a permite evacuarea apei într-un recipient exterior.

2. Deschideţi robinetul de umplere manuală a sistemului de la grupul de 
apă, aşteptaţi până când apa începe să iasă din supapă;

3. Porniţi centrala, lăsând robinetul de gaz închis;
4. Utilizaţi termostatul de cameră sau panoul de comandă pentru a ac-

tiva solicitarea de căldură, astfel încât vana cu trei căi să comute la 
încălzire;

5. Activaţi solicitarea de apă caldă după cum urmează: centrale instant: 
rotiţi un robinet pentru 30” la fiecare minut, astfel încât vana cu trei căi 
să cicleze de la încălzire la apă caldă menajeră şi invers, de aproxima-
tiv zece ori (aici, centrala va intra în stare de alarmă deoarece îi lipseşte 
gazul şi trebuie resetat de fiecare dată când se întâmplă aceasta).

 Încălzirea doar a centralelor conectate la un rezervor extern de apă: 
utilizaţi termostatul rezervorului de apă; 

6. Continuaţi succesiunea de operaţii până când din vana de evacuare 
manuală a aerului iese doar apă, aerul fiind eliminat în totalitate; în 
acest punct, închideţi supapa de aerisire manuală;

7. Asiguraţi-vă că sistemul se află la presiunea corectă (1 bar este valoa-
rea ideală);

8. Închideţi robinetul de umplere manuală a sistemului de la grupul de apă;
9. Deschideţi robinetul de gaz şi porniţi centrala.

10- EVACUAREA GAZELOR ARSE ŞI ADMISIA 
AERULUI DE ARDERE

CONFIGURAŢII DE EVACUARE (fig. 9)
Centrala este omologată pentru următoarele configuraţii de evacuare:
B23P-B53P Admisie în cameră şi evacuare la exterior
C13-C13x Evacuare concentrică prin perete. ţevile pot porni separat de 
la centrală, dar ieşirile trebuie să fie concentrice sau suficient de aproape 
pentru a fi supuse la condiţii de vânt similare (în limita a 50 cm). 
C23 Evacuare concentrică în coşul comun (admisie şi evacuare în ace-
laşi coş).
C33-C33x Evacuare concentrică prin acoperiş. Ieşiri precum C13.
C43-C43x Evacuare şi admisie în coşuri separate obişnuite, dar supuse 
la condiţii de vânt similare.
C53-C53x Evacuare şi admisie separată prin acoperiş în zone de presiune 
diferite. Evacuarea şi admisia nu trebuie niciodată situate pe pereţi opuşi.

C63-C63x Evacuare şi admisie cu tuburi certificate şi comercializate se-
parat (1856/1).
C83-C83x Admisie prin perete şi evacuare prin coş individual sau comun.
C93-C93x Evacuare prin acoperiş (asemănător C33) şi absorbţie aer 
printr-un coş unic existent.
Consultaţi reglementările în vigoare pentru evacuarea produselor de ar-
dere.
Centrala nu este prevăzută cu kit de evacuare a gazelor arse / de ab-
sorbţie a aerului, deoarece se pot utiliza accesorii pentru cameră etanşă 
cu tiraj forţat, deoarece se adaptează mai bine la caracteristicile de in-
stalare. Pentru extragerea gazelor arse şi restaurarea aerului de ardere 
în centrală, utilizaţi conducte originale sau alte conducte certificate CE 
cu caracteristici echivalente; verificaţi dacă conexiunea este corectă, aşa 
cum se arată în instrucţiunile pentru accesoriile de gaze arse furnizate. 
Se pot conecta mai multe aparate la un singur coş, cu condiţia ca toate 
aparatele să fie de tip cu cameră etanşă.

 Lungimile maxime ale conductelor se referă la sistemele de evac-
uare a gazelor arse disponibile în catalog.

INSTALAŢIE „FORŢAT DESCHISĂ”
(TIP B23P-B53P, admisie la interior şi evacuare la exterior)
Tub de evacuare a gazelor arse Ø 80 mm - fig. 13
Tubul de evacuare a fumului poate fi orientat în direcţia cea mai potrivită 
pentru necesităţile de instalare.
Pentru instalare, urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kitul.
În această configuraţie, centrala este conectată la tubul de evacuare a 
gazelor arse cu diametrul ø 80 mm printr-un adaptor cu diametrul ø 60-
80 mm.

 În această configuraţie, aerul pentru ardere este preluat din încă-
perea în care este instalată centrala, care trebuie să fie o încăpere 
adecvată din punct de vedere tehnic şi prevăzută cu aerisire.

 Tuburile de evacuare a fumului, dacă nu sunt etanşe, constituie 
potenţiale surse de pericol.

 Se va prevedea o pantă de 3° a tubului de evacuare a gazelor 
arse, în direcţia centralei.

lungime maximă tub de evacuare  
a gazelor arse Ø 80 mm

pierderi de sarcină 
la fiecare cot (m)

 45°  90°
25 B.S.I. 50

1  1,5
35 B.S.I. 60

INSTALARE „ETANŞĂ” (TIP C)
Centrala este un aparat de tip C (cu cameră etanşă) şi trebuie conectată 
în siguranţă la tubul de evacuare a gazelor arse şi la tubul de admisie 
a aerului de ardere, ambele orientate spre exterior; aparatul nu poate 
funcţiona fără aceste tuburi.

Tuburi de evacuare concentrice (ø 60-100) - fig. 11

Tuburile concentrice pot fi amplasate în direcţia cea mai adecvată pentru 
cerinţele de instalare, dar trebuie procedat cu grijă în ceea ce priveşte 
temperatura exterioară şi lungimea tubului.
Orizontal

lungime liniară maximă 
tub concentric ø 60-100 (m)

pierderi de sarcină 
la fiecare cot (m)

7,85
 45°  90°
1,3  1,6

Vertical
lungime liniară maximă 

tub concentric ø 60-100 (m)
pierderi de sarcină 
la fiecare cot (m)

8,85
 45°  90°
1,3  1,6

 Lungime rectilinie înseamnă fără coturi, capete de evacuare şi ra-
corduri.

 Tubul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie înclinat cu 3° în 
direcţia colectorului de condens.

 Evacuările de gaze arse neizolate reprezintă pericole potenţiale.
 În funcţie de lungimea tuburilor utilizate, poate fi necesar să intro-

duceţi o diafragmă, alegând din cele din dotarea centralei (vezi 
tabelul de mai jos).

 Nu obturaţi şi nu îngustaţi sub nicio formă tubul de admisie a aerului 
comburant.

Pentru instalare, urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kitul.
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LU
N

G
IM

E 
TU

B
 D

E 
EV

A
C

U
A

R
E 

(m
)

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.

LUNGIME TUB ADMISIE (m)

LU
N

G
IM

E 
TU

B
 D

E 
EV

A
C

U
A

R
E 

(m
)

Tuburi de evacuare concentrice (ø 80-125)
Pentru această instalare este necesară montarea unui kit adaptor cores-
punzător. Tuburile pot fi amplasate în direcţia cea mai adecvată pentru ce-
rinţele de instalare. În procesul de instalare, urmaţi instrucţiunile furnizate 
cu kitul pentru accesoriul specific pentru centralele în condensaţie.

lungime liniară maximă 
tub concentric ø 80-125 (m)

pierderi de sarcină 
la fiecare cot (m)

14,85
 45°  90°

1 1,5

Tuburi de evacuare duble (ø 80) - fig. 12
Tubul separat poate fi îndreptat în direcţia cea mai adecvată pentru ne-
voile de instalare. Tubul de admisie a aerului care susţine arderea trebuie 
conectat la intrare după scoaterea capacului de intrare, fixat cu trei şuru-
buri şi prevăzut cu un adaptor corespunzător.
Tubul de evacuare a gazelor arse trebuie conectat la evacuarea pentru 
gaze arse după instalarea unui adaptor corespunzător.
În procesul de instalare, urmaţi instrucţiunile furnizate cu kitul pentru ac-
cesoriul specific pentru centralele în condensaţie.

lungime liniară maximă 
tub de evacuare dublu Ø 80 (m)

pierderi de sarcină 
la fiecare cot (m)

 45°  90°
25 B.S.I. 32+32

1 1,5
35 B.S.I. 40+40

 Lungime rectilinie înseamnă fără coturi, capete de evacuare şi ra-
corduri.

 Tubul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie înclinat cu 3° în 
direcţia colectorului de condens.

 În funcţie de lungimea tuburilor utilizate, poate fi necesar să intro-
duceţi o diafragmă, alegând din cele din dotarea centralei (vezi 
tabelul de mai jos). Nu obturaţi şi nu îngustaţi sub nicio formă tubul 
de admisie a aerului comburant.

 Pentru o indicare a lungimilor maxime ale fiecăror tuburi individua-
le, consultaţi graficele.

 Utilizarea unor tuburi mai lungi determină o scădere a puterii cen-
tralei.
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DESCRIERE EXCLUSIVE BOILER GREEN 
HE 25 B.S.I.

EXCLUSIVE BOILER GREEN 
HE 35 B.S.I.

Încălzire Putere termică nominală kW 25,00 34,60
kcal/h 21.500 29.756

 Putere calorifică de ieşire maximă (80/60°) kW 24,38 33,74
kcal/h 20.963 29.012

 Putere calorifică de ieşire maximă (50/30°) kW 26,20 36,50
kcal/h 22.532 31.393

 Putere calorifică de intrare minimă (G20/G31) kW 2,50 / 4,50 3,50 / 6,20
kcal/h 2.150 / 3.870 3.010 / 5.332

 Putere calorifică de ieşire minimă (80°/60°) (G20/G31) kW 2,49 / 4,47 3,41 / 6,04
kcal/h 2.144 / 3.847 2.929 / 5.193

 Putere calorifică de ieşire minimă (50°/30°) (G20/G31) kW 2,69 / 4,82 3,71 / 6,57
kcal/h 2.309 / 4.145 3.188 / 5.647

 Valoare nominală putere calorifică de ieşire (Qn) kW 25,00 34,60
kcal/h 21.500 29.756

 Valoare nominală putere calorifică de ieşire minimă (Qm)
 (G20/G31)

kW 2,50 / 4,50 3,50 / 6,20

kcal/h 2.150 / 3.870 3.010 / 5.332
ACM Putere termică nominală kW 25,00 34,60

kcal/h 21.500 29.756
 Putere calorifică de ieşire maximă (*) kW 25,00 34,60

kcal/h 21.500 29.756
 Putere calorifică de intrare minimă (G20/G31) kW 2,50 / 4,50 3,50 / 6,20

kcal/h 2.150 / 3.870 3.010 / 5.332
 Putere calorifică de ieşire minimă (G20/G31) kW 2,50 / 4,50 3,50 / 6,20

kcal/h 2.150 / 3.870 3.010 / 5.332
(*) valoare medie între diverse condiţii de funcţionare în regim ACM
Randament util Pn max - Pn min (80°/60°) % 97,5 - 99,7 (G31: - / 99,4) 97,5 - 97,3 (G31: - / 97,4)
Randament util 30% (47° retur) % 102,8 103,1
Randament de ardere % 97,8 97,7
Randament util Pn max - Pn min (50°/30°) % 104,8 - 107,4 (G31: - / 107,1) 105,5 - 105,9 (G31: - / 105,9)
Randament util 30% (30° retur) % 109,4 108
Medie randament Range Rated Pn (80°/60°) % 98,1 97,6
Medie randament Range Rated Pn (50°/30°) % 105,2 106,1
Putere electrică W 66 116
Categorie II2H3P II2H3P
Ţară de destinaţie RO RO
Tensiune de alimentare V - Hz 230-50 230-50
Grad de protecţie IP X5D X5D
Pierderi la coş cu arzătorul pornit % 2,16 2,30
Pierderi la coş cu arzătorul oprit % 0,10 0,08

TUB CONCENTRIC PENTRU EVA-
CUARE GAZE ARSE/ 

ADMISIE AER

TUBURI SEPARATE PENTRU 
EVACUARE GAZE ARSE/ 

ADMISIE AER

TUBURI PENTRU GAZE ARSE  
DE ADMISIE ÎN MEDII

adaptor
Ø 60-80

11 12 13
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DESCRIERE EXCLUSIVE BOILER GREEN 
HE 25 B.S.I.

EXCLUSIVE BOILER GREEN 
HE 35 B.S.I.

Încălzire
Presiune - Temperatură maximă bari - °C 3 - 90 3 - 90
Presiune minimă pentru funcţionare standard bari 0,25 - 0,45 0,25 - 0,45
Domeniu de selectare a temperaturii apei de încălzire °C 20 - 80 20 - 80
Pompă: sarcină maximă disponibilă pentru instalaţie mbari 127 320
 la un debit de l/h 800 1.000
Vas de expansiune cu membrană l 10 10
Presarcină vas de expansiune bari 1 1
Regim ACM
Presiune maximă bari 8 8
Presiune minimă bari - -
Cantitate de apă caldă cu ∆t 25°C l/min 14,3 19,8
   cu ∆t 30°C l/min 11,9 16,5
   cu ∆t 35°C l/min 10,2 14,2
Debit minim ACM l/min - 2
Câmp de selecţie a temperaturii ACM °C 35 - 60 35 - 60
Regulator de debit l/min 15 15
Presiune gaz
Presiune nominală gaz metan (G20) mbar 20 20
Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G31) mbar 30 30
Conexiuni hidraulice
Intrare-ieşire încălzire Ø 3/4” 3/4”
Intrare - ieşire ACM Ø 1/2” 1/2”
Intrare gaz Ø 3/4” 3/4”
Dimensiuni centrală
Înălţime mm 940 940
Lăţime mm 600 600
Adâncime carcasă mm 450 450
Greutate centrală kg 65 72
Debit (G20)
Debit aer Nm3/h 31,135 43,090
Debit fum Nm3/h 33,642 46,561
Debit masic fum (max-min) g/s 11,282 - 1,070 15,614 - 1,498
Debit (G31)
Debit aer Nm3/h 31,752 43,945
Debit fum Nm3/h 32,721 45,286
Debit masic fum (max-min) g/s 11,046 - 1,988 15,288 - 2,740
Prestaţii ventilator
Sarcină reziduală centrală fără tuburi Pa 98 199
Căldură reziduală tuburi concentrice 0,85 m Pa 40 60
Căldură reziduală tuburi separate 0,5 m Pa 90 195
Tuburi evacuare fum concentrice
Diametru mm 60 - 100 60 - 100
Lungime maximă m 7,85 7,85
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90° m 1,3 / 1,6 1,3 / 1,6
Orificiu de trecere prin perete (diametru) mm 105 105
Tuburi evacuare fum concentrice
Diametru mm 80 - 125 80 - 125
Lungime maximă m 14,85 14,85
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90° m 1 / 1,5 1 / 1,5
Orificiu de trecere prin perete (diametru) mm 130 130
Tuburi evacuare fum separate
Diametru mm 80 80
Lungime maximă m 32 + 32 40 + 40
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90° m 1 / 1,5 1 / 1,5
Instalaţie B23P–B53P
Diametru mm 80 80
Lungime maximă ţeavă de golire m 50 60
Clasă NOx 5 5
Valori emisii la debit maxim şi minim cu gaz * G20 G31 G20 G31
Maxim - Minim   CO s.a. mai mic de ppm 180 - 5 200 - 5 180 - 10 200 - 15
   CO2 % 9,0 - 9,5 10,0 - 10,0 9,0 - 9,5 10,0 - 10,0
   NOx s.a. mai mic de ppm 45 - 10 40 - 20 35 - 15 35 - 15
   Temperatură gaze arse °C 76 - 59 77 - 61 74 - 62 77 - 62

* Verificare efectuată cu tub concentric Ø 60-100 - lungime 0,85 m – temperatură apă 80-60°C
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DESCRIERE EXCLUSIVE BOILER GREEN 
HE 25 B.S.I.

EXCLUSIVE BOILER GREEN 
HE 35 B.S.I.

Tip boiler Inox Inox
Dispunere boiler vertical vertical
Dispunere schimbător vertical vertical
Conţinut ACM l 60 60
Conţinut bobină l 3,87 3,87
Suprafaţă de schimb m2 0,707 0,707
Câmp de selecţie a temperaturii ACM °C 35 - 60 35 - 60
Regulator de debit l/min 15 15
Cantitatea de apă caldă circulată în 10’ la Δt 30°C l 202 202
Presiune maximă boiler bari 8 8

DESCRIERE Gaz metan (G20) Propan (G31)

Indice Wobbe inferior (la 15°C-1013 mbari) MJ/m3S 45,67 70,69
Presiune calorifică utilă MJ/m3S

MJ/KgS
34,02

-
88

46,34
Presiune nominală de alimentare mbari

mm W.C.
20

203,9
30

305,9
Presiune minimă de alimentare mbari

mm W.C.
10

102,0
-
-

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.
Arzător: diametrul duzelor - lungime mm - mm 63 - 130 63 - 130
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri n° - mm 2 - 3,65 2 - 2,95
Debit gaz maxim încălzire Sm3/h 2,64

kg/h 1,94
Debit gaz maxim ACM Sm3/h 2,64

kg/h 1,94
Debit gaz minim încălzire Sm3/h 0,26

kg/h 0,35
Debit gaz minim ACM Sm3/h 0,26

kg/h 0,35
Număr de rotaţii ventilator la pornire lentă rot/min 3.700 3.700
Număr maxim de rotaţii ventilator (CH) rot/min 6.000 6.000
Număr maxim de rotaţii ventilator (ACM) rot/min 6.000 6.000
Număr minim de rotaţii ventilator (încălzire) rot/min 1.200 1.900
Număr minim de rotaţii ventilator (ACM) rot/min 1.200 1.900

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Arzător: diametrul duzelor - lungime mm - mm 63 - 140 63 - 140
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri n° - mm 2 - 3,80 2 - 3,05
Debit gaz maxim încălzire Sm3/h 3,66

kg/h 2,69
Debit gaz maxim ACM Sm3/h 3,66

kg/h 2,69
Debit gaz minim încălzire Sm3/h 0,37

kg/h 0,48
Debit gaz minim ACM Sm3/h 0,37

kg/h 0,48
Număr de rotaţii ventilator la pornire lentă rot/min 3.300 3.300
Număr maxim de rotaţii ventilator (CH) rot/min 6.000 5.900
Număr maxim de rotaţii ventilator (ACM) rot/min 6.000 5.900
Număr minim de rotaţii ventilator (încălzire) rot/min 1.200 1.900
Număr minim de rotaţii ventilator (ACM) rot/min 1.200 1.900
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PARAMETRU SIMBOL EXCLUSIVE BOILER 
GREEN HE 25 B.S.I.

EXCLUSIVE BOILER 
GREEN HE 35 B.S.I. UNITATE

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor A A -
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei A A -
Putere nominală Prated 24 34 kW
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs 93 92 %
Puterea termică utilă
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*) P4 24,4 33,7 kW
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**) P1 8,2 11,2 kW
Randament util
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*) η4 88,3 87,9 %
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**) η1 98,5 97,3 %
Consumuri electrice auxiliare
În sarcină totală elmax 40,0 68,0 W
În sarcină parțială elmin 15,1 23,5 W
În mod standby PSB 4,4 4,4 W
Alţi parametri
Pierderi termice în mod standby Pstby 55,0 42,0 W
Consum de energie electrică de la flacăra pilot Pign - - W
Consumul anual de energie QHE 42 58 GJ
Nivelul de putere acustică, în interior LWA 56 59 dB
Emisii de oxizi de azot NOx 36 23 mg/kWh
Pentru instalațiile combinate de încălzire
Profilul de sarcină declarat XL XL
Randamentul energetic aferent încălzirii apei ηwh 80 80 %
Consumul zilnic de energie electrică Qelec 0,350 0,391 kWh
Consumul zilnic de combustibil Qfuel 24,092 23,814 kWh
Consumul anual de energie electrică AEC 77 86 kWh
Consumul anual de combustibil AFC 18 18 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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Descrierea comenzilor
Selector temperatură apă încălzire: setează temperatura apei de 
încălzire.
Selector de temperatură a apei calde menajere: setează temperatura 
apei calde menajere stocată în rezervorul de apă.
Reglarea selectorului de parametri: se utilizează în fazele de calibrare 
şi programare.
Tastă funcţională:
- PORNIT centrala este alimentată cu energie electrică şi aşteaptă 

solicitări de funcţionare (  - )
- OPRIT centrala este alimentată cu energie electrică, dar nu răs-

punde la solicitările de funcţionare
- RESET resetează centrala ca urmare a unui defect
Buton mod de funcţionare  permite alegerea modului de func-
ţionare dorit:  (iarnă) sau  (vară).
Butonul Info: afişează o succesiune de informaţii referitoare la starea 
de funcţionare a echipamentului.
Butonul umplere: prin apăsare, centrala umple automat sistemul până 
când presiunea atinge 1 - 1,5 bari.

Descrierea simbolurilor de pe afişaj

15

14

scală gradată a temperaturii apei de încălzire, cu simbolul 
funcţiei de încălzire

scală gradată a temperaturii apei calde menajere cu simbo-
lul funcţiei de apă caldă menajeră

simbol funcţie apă caldă menajeră

simbol defect 

simbol de resetare 

valoarea presiunii

conexiunea senzorului extern

încălzire/temperatura apei calde menajere
sau
simbol defect (de ex. 10 - fără flacără)

selector de funcţie (rotit la modul de funcţionare ales:  
iarnă sau  vară

simbol de funcţionare a arzătorului

simbol activ funcţie anti-îngheţ

simbol funcţie umplere sistem

simbol umplere

Selector de 
temperatură 
a apei calde 

menajere

Buton mod 
funcţionare

Selector funcţie 
PORNIT-OPRIT-

RESET

Buton 
de um-
plere

Selector 
temperatură 
circuit apă 
încălzire

Buton 
INFO

Reglarea 
selectorului 
de parametri

12 - PORNIRE ŞI UTILIZARE
Centrala produce căldură şi apă caldă menajeră.
Panoul de comandă (fig. 14) conţine principalele funcţii de comandă şi 
gestionare ale centralei.
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Pornirea
Porniţi centrala după cum urmează:
- accesaţi robinetul de gaz prin fantele din capac, situate în partea infe-

rioară a centralei
- deschideţi robinetul de gaz prin rotire în sens antiorar (fig. 16)
- alimentaţi electric centrala.

De fiecare dată când sursa de alimentare este pornită, centrala efectuează 
un ciclu de aerisire automată care durează aproximativ 2 minute. Pe afişaj 
apare „SF” (fig. 17) şi „selectoarele de funcţie”  se aprind secvenţial. 
Apăsaţi butonul  pentru a întrerupe ciclul automat de aerisire.
Dacă verificarea este încheiată în mod corect, odată ce ciclul automat de 
aerisire a fost finalizat, centrala este gata de funcţionare. 

 Centrala porneşte în starea în care se afla înainte de oprire: Dacă 
centrala se afla în modul iarnă în momentul opririi, aceasta va reporni 
tot în modul iarnă. Dacă se afla în modul OPRIT, ecranul va prezen-

ta două segmente în zona centrală (fig. 18). Apăsaţi pe butonul  
pentru activarea operaţiei.

Alegeţi modul de funcţionare dorit prin apăsarea pe butonul , 
până când simbolul  se deplasează spre: 

IARNĂ 

VARĂ 

Funcţia IARNĂ (fig. 19)
Cu selectorul în această poziţie, centrala furnizează apă caldă pentru 
încălzire şi apă la rezervorul de apă, pentru a permite prepararea apei 
calde menajere. Funcţia S.A.R.A este activată în această poziţie (con-
sultaţi capitolul „Funcţiile centralei”).

Funcţia VARĂ (fig. 20)
Cu selectorul în această poziţie, centrala furnizează apă la rezervorul de 
apă, cu un stabilizator de temperatură pentru a permite prepararea apei 
calde menajere.

16

17

18

19

Reglarea temperaturii apei de încălzire 
Prin rotirea selectorului A (fig. 21), după comutarea modului selector în 
poziţia de iarnă , este posibilă reglarea temperaturii apei de încălzire.

Rotiţi în sens orar pentru a mări temperatura, respectiv în sens antiorar 
pentru a o micşora. Segmentele barei se aprind (la fiecare 5°C) odată cu 
creşterea temperaturii. Valoarea temperaturii selectate apare pe ecran. 

Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor exterior conectat
Când este conectată o sondă externă, valoarea temperaturii de tur este 
aleasă automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă 
în funcţie de modificările temperaturii exterioare. Este iluminat numai 
segmentul central al barei (fig. 22).
Pentru mărirea sau reducerea temperaturii în raport cu valoarea calculată 
automat de placa electronică, rotiţi selectorul apei de încălzire în sens orar 
pentru creştere, respectiv în sens antiorar pentru descreştere. Segmentele 
barei se aprind (la fiecare nivel de confort), toleranţa de corecţie se înca-
drează între nivelurile de confort -5 şi +5 (fig. 22). La alegerea nivelului 
de confort, zona cu cifre a ecranului afişează nivelul de confort necesar, 
în timp ce bara afişează segmentul corespunzător (fig. 23). 

Reglarea temperaturii apei calde menajere
Pentru reglarea temperaturii apei calde menajere stocate în rezervorul de 
apă, rotiţi comutatorul B (fig. 24) în sens orar pentru creştere, respectiv în 
sens antiorar pentru descreştere. Segmentele barei se aprind (la fiecare 
3°C) odată cu creşterea temperaturii.
Valoarea temperaturii selectate apare pe ecran.
La alegerea temperaturii, atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă 
menajeră, afişajul indică valoarea selectată. La circa 4 secunde după 
efectuarea selecţiei, modificarea este memorată şi afişajul revine la 
temperatura pe tur citită de sondă. 
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Funcţionarea centralei
Reglaţi termostatul de ambient la temperatura necesară (aprox. 20°C). 
Dacă se solicită apă de încălzire, centrala porneşte şi simbolul  este 
indicat pe afişaj (fig. 25). Centrala va continua să funcţioneze până 
la atingerea temperaturilor setate, după care va intra în aşteptare. În 
eventualitatea unor defecte la aprindere sau funcţionare, centrala va 
efectua o „oprire de siguranţă”.
Simbolul flăcării  va dispărea şi se va afişa codul de defect  
(fig. 26). Pentru o descriere a defectelor şi a modului de resetare a 
acestora, consultaţi capitolul „Depanare”.

Oprirea centralei
Oprire pentru perioade scurte
Pentru absenţe de scurtă durată, apăsaţi pe butonul  pentru a opri 
centrala. Afişajul va indica două segmente în zona centrală (fig. 27). Când 
centrala rămâne alimentată, cu robinetul de gaz deschis, aceasta este 
protejată de următoarele sisteme:
- anti-înghe: când temperatura apei din centrală scade sub valorile 

de siguranţă, circulatorul şi arzătorul funcţionează la putere minimă, 
pentru a mări temperatura apei la o valoare sigură (35°C). Simbolul 

 se va aprinde pe afişaj (fig. 27).

- circulator anti-blocare: se execută un ciclu de funcţionare la fiecare 
24 de ore.

Oprirea pentru perioade lungi
Pentru absenţe îndelungate, apăsaţi pe butonul  pentru a opri centra-
la. Ecranul va prezenta două segmente în zona centrală (fig. 27). Rotiţi 
comutatorul principal în poziţia „oprit”.
Opriţi robinetul de gaz de sub centrală, rotindu-l în sens orar (fig. 28).

 În acest caz, sistemele anti-îngheţ şi anti-blocare sunt dezactivate. 
 Goliţi circuitul de apă sau protejaţi-l corespunzător, utilizând un 

antigel de calitate. Goliţi circuitul de apă caldă menajeră.

24
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robinet 
închis
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Funcţiile centralei
Umplere semiautomată
Centrala este prevăzută cu un dispozitiv de umplere semiautomat, 
care se activează prin apăsarea pe butonul  atunci când simbolul 
corespunzător  este indicat pe afişaj (fig. 29).

Această situaţie indică faptul că sistemul este incorect presurizat, deşi 
centrala va continua să funcţioneze cu regularitate. Apăsaţi pe butonul 
de umplere a circuitului  pentru a începe secvenţa de umplere.
Apăsaţi a doua oară pe butonul de umplere a circuitului  pentru a 
întrerupe secvenţa de umplere. În timpul umplerii, scăderea simbolului 

de umplere a circuitului  şi valoarea crescătoare a presiunii apar 
pe afişaj într-o succesiune în cascadă (fig. 30). 

După umplere, simbolul  este afişat câteva momente, apoi dispare.

Notă
În timpul umplerii, centrala nu execută alte funcţii. De exemplu, dacă 
există o solicitare de apă caldă menajeră, centrala nu o poate satisface 
decât după finalizarea umplerii.

Notă
Dacă presiunea în circuit atinge 0,6 bari, valoarea presiunii este afişată 
intermitent pe ecran (fig. 31a); dacă aceasta scade sub o valoare minimă 
de siguranţă (0,3 bari), pe ecran apare, pentru un anumit timp, codul 
de defect 41 (fig. 31b), după care, dacă defectul persistă, este afişat 
codul de defect 40 (consultaţi capitolul „Depanare”).

În eventualitatea apariţiei defectului 40, apăsaţi pe  pentru a reseta 
şi apoi pe  pentru a începe umplerea circuitului. După remedierea 
defectului 40, centrala efectuează un ciclu de aerisire automată cu o 
durată de aproximativ 2 minute; pe afişaj apare „SF” (fig. 32) şi „selec-
toarele de funcţie”  se aprind secvenţial. Apăsaţi butonul  
pentru a întrerupe ciclul automat de aerisire. Dacă trebuie să umpleţi 
sistemul de mai multe ori, contactaţi Centrul tehnic de service pentru a 
verifica etanşeitatea circuitului de încălzire (verificaţi dacă există scurgeri). 

29

30

25

26

31a
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Informaţii
Apăsaţi pe , afişajul se va stinge, fiind afişat numai cuvântul InFO (fig. 
33). Apăsaţi pe butonul  pentru a vizualiza informaţiile de funcţionare. 
Apăsaţi din nou pe buton pentru a trece la informaţia următoare. Dacă nu 
se apasă pe butonul , sistemul închide automat funcţia.
Listă informaţii:
Info 0 afişează cuvântul InFO (fig. 33)

Info 1 numai cu sonda exterioară conectată, afişează temperatura 
exterioară (de ex. 12°C) (fig. 34).

 Valorile afişate pe ecran oscilează între - 30°C şi 35°C. 
 În afara acestor valori, afişajul indică „- -”

Info 2 indică presiunea din circuit (fig. 35)

37

38

36

35

34

33

Info 3 indică temperatura de încălzire setată (fig. 36)

Info 4 indică temperatura setată a apei calde menajere (fig. 37)

Info 5 afişează temperatura setată de încălzire, în raport cu circuitul 
secundar, numai dacă este conectat.

Funcţie S.A.R.A. - fig. 38
Dacă este selectat modul iarnă, se poate activa funcţia S.A.R.A. (Sistem 
Automat de Reglare Ambient).
Rotind selectorul de temperatură a apei de încălzire la o temperatu-
ră cuprinsă între 55 şi 65 °C, se activează sistemul de auto-reglare 
S.A.R.A.: în funcţie de temperatura setată la termostatul de ambient 
şi de durata necesară atingerii acesteia, centrala reglează automat 
temperatura apei de încălzire pentru a reduce duratele de funcţionare, 
mărind astfel confortul în funcţionare şi economia de energie.

Este posibilă afişarea unor informaţii utile pentru Centrul de asistenţă 
tehnică prin apăsarea pe butonul  timp de 10 secunde: pe afişaj apare 
codul „INF2”.

INF2

 Pas Descriere Afişaj Afişaj 
   2 numere 4 numere

 1 Temperatură sondă tur xx 01 ° C
 2 Temperatură sondă retur xx 02 ° C
 3 Temperatură sondă rezervor de apă 1 (*) xx 03 ° C
 4 Nu se foloseşte la acest model xx Cond ° C
 5 Temperatură sondă gaze arse xx (**) 05 
 6 Temperatură sondă sistem secundar de încălzire xx 06 ° C
 7 Nu se foloseşte la acest model xx 07 
 8 Turaţie ventilator /100 xx FAN 
 9 Nu se foloseşte la acest model xx 09 
 10 Nu se foloseşte la acest model xx 10
 11 Stare contor curăţare schimbător bH xxxx 
 12-19 Istoric coduri de alarmă xx HIS0-HIS7

Lista INF2

Notă (*): dacă sonda rezervorului de apă este defectă sau deconectată, în locul valorii se afişează „- -”.
(**): dacă afişajul prezintă şi un punct (.), temperatura sondei de gaze arse este egală cu 100 + valoarea afişată
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Depanare
La apariţia pe afişaj a unui defect, simbolul flăcării  se stinge, un cod 
este afişat intermitent şi cele două simboluri  şi  apar fie 
împreună, fie separat.
Pentru o descriere a defectelor, consultaţi tabelul următor.

DEFECT ID alarmă
Simbol Simbol

BLOCAJ CU LIPSĂ FLACĂRĂ (D) 10 DA NU
FLACĂRĂ PARAZITĂ (T) 11 NU DA
REÎNCERCARE ÎN CURS (T) 12 NU NU
PRESIUNE MINIMĂ INTRARE GAZ (T) 13 NU DA
PRESIUNE MINIMĂ INTRARE GAZ (D) 14 DA NU
FLACĂRĂ ÎN STAND-BY FĂRĂ NICIUN MOTIV (D) 15 DA DA
TERMOSTAT DE LIMITARE (D) 20 DA NU
SCURTCIRCUIT SONDĂ GAZE ARSE (D) 21 DA DA
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ TUR (D) 24 DA NU
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ TUR (T) 25 NU DA
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ RETUR (D) 26 DA NU
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ RETUR (T) 27 NU DA
SONDĂ DIFERENŢIALĂ TUR-RETUR (D) 28 DA DA
TEMPERATURĂ EXCESIVĂ SONDĂ DE GAZE ARSE (D) 29 DA DA
VENTILATOR ÎN CICLU (NUMĂR REDUS DE ROTAŢII) (D) 33 DA DA
VENTILATOR (PORNIRE CICLU) (D) 34 DA NU
VENTILATOR (ÎNCHEIERE CICLU) (T) 35 NU DA
VENTILATOR ÎN CICLU (NUMĂR CRESCUT DE ROTAŢII) (D) 37 DA DA
PRESIUNE SISTEM INSUFICIENTĂ (D*) 40 DA NU
PRESIUNE SISTEM INSUFICIENTĂ (T*) 41 NU DA
TRADUCTOR PRESIUNE APĂ (D) 42 DA DA
PLACĂ ELECTRONICĂ (D) 50-59 DA DA
SONDĂ APĂ CALDĂ MENAJERĂ 1 (T°) 60 NU DA
SCURTCIRCUIT/SONDĂ PRINCIPALĂ DESCHISĂ (D) 70 DA DA
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ TUR (T) 71 NU NU
SCURTCIRCUIT/SONDĂ RETUR DESCHISĂ (D) 72 DA DA
TERMOSTAT TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ (T) 77 NU DA
DIFERENŢIAL TUR/RETUR (T) 78 NU DA
DIFERENŢIAL TUR/RETUR (D) 79 DA NU
ANOMALIE SISTEM (D) 80 DA DA
ANOMALIE SISTEM (T) 81 NU DA
ANOMALIE SISTEM (D) 82 DA DA
ANOMALIE SISTEM (T) 83 NU DA
SEMNAL DE STOP TRIMIS LA DISPOZITIVE “OT” 89 - -
CURĂŢARE SCHIMBĂTOR PRINCIPAL (-) 91 NU DA

(D) Permanent
(T) Temporar. În această stare de funcţionare, centrala încearcă să elimine defectul singură
(°) A se vedea NOTA de pe pagina următoare.
(*) În caz de producere a acestor două erori, verificaţi presiunea indicată pe manometru. Dacă presiunea este insuficientă (< 0,4 bari, zona roşie), conti-

nuaţi cu operaţiile de umplere descrise în capitolul „Golirea şi umplerea sistemelor”.
 Dacă presiunea sistemului este suficientă (> 0,6 bari, zona albastră) defecţiunea este cauzată de o lipsă a circulaţiei apei. Contactaţi Centrul de asis-

tenţă tehnică.
(-) Contactaţi imediat centrul de service autorizat
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Resetarea defectelor
Aşteptaţi circa 10 secunde înainte de resetarea condiţiilor de funcţionare.
Apoi, procedaţi după cum urmează:
1) Vizualizarea simbolului  
Dacă  dispare, înseamnă că s-a descoperit un defect de funcţionare, 
pe care centrala încearcă să îl rezolve singură (oprire temporară). Dacă 
centrala nu revine la funcţionarea normală, se pot întâmpla două lucruri: 
cazul A (fig. 39)

 dispare, apare simbolul  şi un alt cod de alarmă. În acest 
caz, procedaţi după cum s-a arătat la punctul 2.
cazul B (fig. 40)

 şi un alt cod de alarmă sunt afişate cu .
În acest caz, procedaţi după cum s-a arătat la punctul 3. 

cazul C - alarmă 91 (Contactaţi imediat centrul de service autorizat)
Centrala dispune de un sistem de autodiagnosticare care, pe baza orelor 
totalizate în anumite condiţii de funcţionare, semnalizează nevoia de 
întreţinere sau curăţarea schimbătorului principal (codul de alarmă 91). 
După curăţarea utilizând kitul furnizat ca accesoriu, resetaţi contorul de 
ore după cum urmează:
- deconectaţi alimentarea principală cu energie electrică
- demontaţi şuruburile şi cârligele care fixează capacul electric
- scoateţi conectorul J13 (consultaţi schema de conexiuni)
- porniţi centrala şi aşteptaţi apariţia alarmei 13 pe afişaj
- deconectaţi sursa de alimentare cu energie electrică şi reconectaţi 

conectorul J13
- remontaţi capacul electric şi reporniţi centrala
N.B.: efectuaţi procedura de resetare a contorului la fiecare curăţare 
detaliată sau înlocuire a schimbătorului principal.

2) Vizualizarea numai a simbolului  (fig. 41)
Apăsaţi pe butonul  pentru a reseta aparatul. Dacă centrala începe 
faza de aprindere şi îşi reia funcţionarea normală, este posibil ca 
aceasta să fi fost oprită accidental.
Dacă aceste opriri continuă, contactaţi Centrul de asistenţă tehnică.

3) Vizualizarea simbolurilor  şi  (fig. 42)
Contactaţi Centrul de Service Autorizat.

Notă
Defect la senzorul circuitului de apă caldă menajeră - 60: centrala 
funcţionează cu regularitate, dar nu asigură stabilitatea temperaturii apei 
calde care, totuşi, este furnizată la o temperatură de aproximativ 50°C. 
Codul de defect este afişat numai în modul aşteptare.

„defect temporar”

„defect permanent”

„defect temporar”

„defect permanent”

Acest centrală încorporează o nouă generaţie de plăci electrice care, 
prin setarea/modificarea parametrilor de funcţionare, permit persona-
lizarea centralei pentru a satisface diferitele cerinţe ale sistemului şi/
sau utilizatorului. Parametrii programabili sunt prezentaţi în tabelul din 
pagina următoare.

 Parametrii trebuie să fie programaţi cu centrala în poziţia OPRIT. 
Pentru aceasta, apăsaţi pe butonul  până când afişajul indică „- -” 
(fig. 43).

 În timpul operaţiilor de modificare a parametrilor, butonul de selectare 
a funcţiilor se comportă ca un buton ENTER (confirmare), butonul 

 acţionează ca buton ESCAPE (ieşire). Dacă nu se obţine nicio 
confirmare în termen de 10 secunde, valoarea este ignorată şi se 
revine la valoarea setată anterior. 

Setarea parolei
Ţineţi apăsate simultan butonul de selectare a funcţiilor şi butonul  timp 
de circa 10 secunde. Ecranul va arăta ca în fig. 44. 

Introduceţi parola pentru accesarea funcţiei de modificare a parametrilor 
prin rotirea selectorului de temperatură a apei calde menajere la valoarea 
dorită. Parola pentru accesarea funcţiei de programare a parametrilor este 
situată în partea din spate a panoului de comandă. Confirmaţi apăsând 
pe ENTER.
Modificarea parametrilor
Rotiţi selectorul de temperatură a apei calde menajere (fig. 45) pentru 
derularea succesivă a codurilor parametrilor din două cifre indicaţi în tabel. 
După identificarea parametrilor pe care doriţi să-i modificaţi, procedaţi 
după cum urmează:

- apăsaţi ENTER pentru a accesa funcţia de modificare a parametrilor. 
La apăsarea pe butonul ENTER, valoarea setată anterior va fi afişată 
intermitent (fig. 46)

- rotiţi selectorul de temperatură a apei calde menajere pentru modifica-
rea valorii

- apăsaţi pe ENTER pentru confirmarea noii valori. Cifrele nu se mai 
afişează intermitent 

- apăsaţi ESCAPE pentru a ieşi.
Centrala revine la starea „- -” (OPRIT).
Pentru resetare, apăsaţi pe butonul  (fig. 43).

43
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ENTER ESCAPE

număr 
parametruvaloare 

parametru

13 - PARAMETRI DE PROGRAMARE

39 40

41

42
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Parametri programabili

Nr.
PAR. DESCRIERE PARAMETRI UNITATE  

DE MĂSURĂ MIN MAX
IMPLICIT
(setat în
fabrică)

PARAMETRI
(setat de centrul 

de asistenţă 
tehnică)

1 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 1
2 ACEST PARAMETRU NU EXERCITĂ nicio influenţă 10-16-20-26-30-34-50-70 20
3 NIVEL DE IZOLAŢIE A CLĂDIRII min 5 20 5

10 MOD ACM 0 (OPRIT)
1 (Instantaneu)

2 (Mini-rezervor)
3 (Rezervor extern de apă cu termostat)

4 (Rezervor extern de apă cu senzor)
5 (Boiler încorporat DS)
6 (Boiler încorporat 3S)

6

11 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 60
12 VALOARE DE REFERINŢĂ MAXIMĂ REZERVOR APĂ °C 40 80 60
13 TEMPERATURĂ TUR REZERVOR APĂ EXTERIOR °C 50 85 80
14 REZERVOR APĂ EXTERIOR DELTA (PORNIT) °C 0 10 5
20 MOD ÎNCĂLZIRE 0 (OPRIT)

1 (PORNIT)
2 (neutilizat)

3 (CIRCUIT AP)
4 (neutilizat)
5 (neutilizat)

6 (CIRCUIT AT/BT)
7 (panou la distanţă + CIRCUIT AT/BT)

8 (panou la distanţă + vane zonă)

1

21 PUNCT MAXIM DE REFERINŢĂ CIRCUIT DE 
ÎNCĂLZIRE

°C 40 80 80

22 PUNCT MINIM DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE °C 20 39 20
23 TURAŢIE MAXIMĂ VENTILATOR DE ÎNCĂLZIRE rot/min  G20 G31

25kW 60** 60**
35kW 60** 59**

MAX

24 TURAŢIE MINIMĂ VENTILATOR DE ÎNCĂLZIRE rot/min  G20 G31
25kW 12** 19**
35kW 12** 19**

MIN

25 ÎNCĂLZIRE DIFERENŢIALĂ POZITIVĂ °C 2 10 6
26 ÎNCĂLZIRE DIFERENŢIALĂ NEGATIVĂ °C 2 10 6
28 TEMPORIZATOR REDUCERE PUTERE MAXIMĂ 

ÎNCĂLZIRE
min 0 20 15

29 TEMPORIZATOR OPRIRE FORŢATĂ ÎNCĂLZIRE min 0 20 5
30 FUNCŢIE RESETARE TEMPORIZATOR ÎNCĂLZIRE - 0 (NU) 1 (DA) 0
31 PUNCT MAXIM DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE 2CH 

(circuit II)
°C 40 80 45

32 PUNCT MINIM DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE 2CH (circuit 
II)

°C 20 39 25

35 NCĂLZIRE DIFERENŢIALĂ POZITIVĂ 2CH (circuit II) °C 2 10 3
36 ÎNCĂLZIRE DIFERENŢIALĂ NEGATIVĂ 2CH (circuit II) °C 2 10 3
40 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 1
41 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 1
42 FUNCŢIE S.A.R.A. 0 (OPRIT)

1 (AUTO)
1

43 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 1
44 FUNCŢIE DE TERMOREGLARE 0 (OPRIT)

1 (AUTO)
1

45 ÎNCLINARE CURBĂ TERMOREGLARE (OTC) - 2,5 40 20
46 FUNCŢIE TERMOREGLARE 2CH 0 (OPRIT)

1 (AUTO)
1

47 ÎNCLINARE CURBĂ TERMOREGLARE (OTC) 2CH - 2,5 40 10
48 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 0
50 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 1
51 TIP SOLICITARE CĂLDURĂ CH1 (circuit I) - 0 1 0
52 TIP SOLICITARE CĂLDURĂ CH2 (circuit II) - 0 1 0
61 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 4
62 TEMP. TUR FUNC. ANTI-ÎNGHEŢ CĂLDURĂ (PORNIT) °C 0 10 6
63 TEMP. TUR FUNCŢIE ANTI-ÎNGHEŢ REZERVOR APĂ 

(PORNIT)
°C 0 10 6

65 REACTIVITATE SENZOR EXTERN 0 (foarte rapid) 255 (foarte încet) 20
85 UMPLERE SEMIAUTOMATĂ 0 (dezactivat)

1 (activat)
1

86 PRESIUNE UMPLERE AUTOMATĂ (PORNIT) bari 0,4 1,0 0,6
87 ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAŢI 1
90 POMPĂ CU VITEZĂ VARIABILĂ - 0 100 41
92 ACTIVARE POST-CIRCULARE DE LA ACM LA 

ÎNCĂLZIRE
- 0 1 0

93 DURATĂ POST-CIRCULARE DE LA ACM LA 
ÎNCĂLZIRE

- 1 255 5

94 POMPĂ ÎN MOD CONTINUU CH1 (CIRCUIT 1) - 0 1 0
95 POMPĂ ÎN MOD CONTINUU CH2 (CIRCUIT 2) - 0 1 0

** Valoarea este exprimată pe afişaj în rot/min/100 (exemplu 3.600 = 36)
Unele setări implicite pot fi diferite de ceea ce este indicat în tabelul de actualizări la placa electronică
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Verificarea conexiunii cu sonda exterioară
După conectarea sondei exterioare la centrală, utilizaţi funcţia INFO 
pentru a verifica dacă sonda a fost recunoscută automat de către car-
tela de control al temperaturii. Imediat după instalare, valoarea citită 

 PARAMETRU  DISPONIBIL ÎN MODUL DE PROGRAMARE
 TIPUL CLĂDIRII 3 INSTALARE, CALIBRARE ŞI SERVICE 
 VALOARE MAXIMĂ DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE 21 INSTALARE 
 VALOARE MINIMĂ DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE 22 INSTALARE 
 ACTIVARE FUNCŢIE DE TERMOREGLARE 44 INSTALARE 
 DEVIERE CURBĂ DE TEMPERATURĂ 45 INSTALARE, CALIBRARE ŞI SERVICE
 TIP DE SOLICITARE CĂLDURĂ 51 INSTALARE

Pentru accesarea modului de programare, consultaţi „Parametri de 
programare”.

PARAMETRU 03. Tipul clădirii
În vederea calculului temperaturii pe tur, sistemul de control al tem-
peraturii nu utilizează direct valoarea temperaturii exterioare, ci ia în 
considerare izolaţia termică a clădirii: În clădirile bine izolate termic, 
variaţiile temperaturii exterioare afectează într-o mai mică măsură 
temperatura ambiantă decât în clădirile cu izolaţie termică defectuoasă. 
Utilizaţi parametrul 3 pentru a seta nivelul de izolaţie termică al clădirii, 
în conformitate cu următoarea schemă:

de sondă poate fi foarte bine mai mare decât cea măsurată de o sondă 
de referinţă.
Activaţi şi optimizaţi funcţia de TERMOREGLARE prin setarea următorilor 
parametri:

  Case noi Case vechi 
   Cărămizi cu goluri Cărămizi pline Calupi
 a 19 14 12 8
 b 20 16 15 11
 c 19 15 14 9
 d 18 12 10 5

tipuri de clădire

a
b

c d
PARAMETRII 21 şi 22. Temperatura pe tur maximă şi minimă
Aceşti doi parametri limitează temperatura pe tur generată automat 
de funcţia CONTROL TEMPERATURĂ. PARAMETRUL 21 determină 
TEMPERATURA MAXIMĂ PE TUR (PUNCT MAXIM DE REFERINŢĂ 
ÎNCĂLZIRE), iar PARAMETRUL 22 determină TEMPERATURA MINIMĂ 
PE TUR (PUNCT MINIM DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE).

PARAMETRUL 45. Alegerea compensării curbei de temperatură (grafic 1) 
Compensarea curbei de temperatură menţine o temperatură ambiantă 
teoretică de 20°C la temperaturi exterioare variind între +20°C şi -20°C. 
Alegerea curbei depinde de temperatura exterioară nominală minimă (în 
zona geografică) şi temperatura pe tur nominală (pentru tipul de sistem, 
ca atare) şi trebuie calculată cu atenţie de către persoana care execută 
instalarea, utilizând următoarea formulă:

PARAMETRUL 44. Activarea funcţiei de termoreglare 
Sonda de temperatură externă conectată combinată cu PARAMETRUL 
44 furnizează următoarele moduri de funcţionare:
SONDĂ EXTERIOARĂ CONECTATĂ şi PARAMETRUL 44 = 0 (OPRIT); 
în acest caz, funcţia CONTROL TEMPERATURĂ este dezactivată chiar 
dacă sonda exterioară este conectată. Temperatura citită de sonda ex-
terioară poate fi întotdeauna vizualizată prin apăsarea pe butonul INFO. 
Simbolurile funcţiei CONTROL TEMPERATURĂ nu sunt afişate.
SONDĂ EXTERIOARĂ CONECTATĂ, PARAMETRUL 44 = 1 (PORNIT), în 
acest caz, funcţia CONTROL TEMPERATURĂ este activată. Temperatura 
citită de sonda exterioară şi de simbolurile funcţiei CONTROL TEMPE-
RATURĂ pot fi vizualizate prin apăsarea pe butonul INFO.

 Funcţia CONTROL TEMPERATURĂ nu poate fi activată decât dacă 
sonda exterioară a fost montată şi conectată. În acest caz, PARA-
METRUL 44 este ignorat şi nu are niciun efect asupra funcţionării 
centralei.

Dacă, din calculele dvs., obţineţi o valoare intermediară între două curbe, 
sugerăm alegerea curbei de compensare cea mai apropiată de valoarea 
obţinută.
Exemplu: dacă valoarea obţinută din calcule este 8, aceasta se găseşte 
între curba 7,5 şi curba 10. În acest caz, alegeţi curba cea mai apropiată, 
care este 7,5.

T de livrare nominală - 20P. 45 = 10 x
20 - T externă minimă nominală

PARAMETRU 51. Tip de solicitare de căldură
DACĂ LA O CENTRALĂ ESTE CONECTAT UN TERMOSTAT DE AM-
BIENT, SETAŢI PARAMETRUL 51 = 0 (grafic 2). 
Termostatul de ambient face o solicitare de încălzire la închiderea con-
tactului, respectiv o opreşte la deschiderea contactului. Deşi temperatura 
pe tur este calculată automat de centrală, utilizatorul o poate supraregla 
manual. Prin modificarea parametrului ÎNCĂLZIRE de la interfaţa utilizator, 
parametrul PUNCT DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE nu va mai fi disponibil, 
ci numai o valoare care poate fi setată de la +5 la -5°C, după necesităţi. 
Modificările aduse acestei valori nu afectează direct temperatura pe tur, ci 
calculele efectuate pentru determinarea automată a valorii acesteia, prin 
modificarea temperaturii de referinţă a sistemului (0 = 20°C).

14 - SETAREA TERMOREGLĂRII
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TEMPERATURĂ EXTERNĂ (°C)

CURBE DE TERMOREGLARE

P21 = VALOARE DE REFERINŢĂ MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE 
P22 = VALOARE DE REFERINŢĂ MINIMĂ ÎNCĂLZIRE 
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CONNECT AT/BT
În cazul utilizării CONNECT AT/BT, accesoriu furnizat la cerere, centrala 
oferă posibilitatea de a alege 2 curbe de termoreglare:
- OTC 1 CH (parametru 45) pentru un sistem direct
- OTC 2 CH (parametru 47) pentru un sistem mixt.
Chiar şi în cazul circuitului secundar (2CH), curba este dependentă de 
temperatura exterioară minimă proiectată (în zona geografică, ca atare) şi 
de temperatura pe tur proiectată (de tipul sistemului, ca atare); persoana 
care execută instalarea trebuie să o calculeze cu următoarea formulă:

Parametrii 31 şi 32 oferă posibilitatea de definire a punctului de referinţă 
maxim şi minim de încălzire al circuitului secundar.

Pentru corectarea curbei în această configuraţie, consultaţi instrucţiunile 
furnizate cu accesoriul.

T de livrare nominală - 20
20 - T externă minimă nominală

P. 47 = 10 x

 funcţionare în regim ACM

 funcţionare CH
Qn capacitate nominală
Pn putere nominală
IP nivel de protecţie
P. min presiune minimă
Pmw presiune maximă ACM
Pms presiune maximă CH
T temperatură
η eficienţă de lucru
D capacitate specifică
NOx clasă de valori NOx

15 - PLĂCUŢĂ CU NUMĂR DE SERIE
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DACĂ LA CENTRALĂ ESTE CONECTAT UN TEMPORIZATOR PRO-
GRAMABIL, SETAŢI PARAMETRUL 51 = 1 (grafic 3). 
Când contactul este închis, cererea de căldură se execută de către sonda 
de tur, pe baza temperaturii exterioare, pentru a menţine temperatura am-
biantă nominală la nivelul ZI (20°C). Când contactul se deschide, acesta 
nu opreşte cererea de căldură, ci reduce (deplasare paralelă) curba de 
temperatură la nivelul NOAPTE (16°C). Deşi temperatura pe tur este 
calculată automat de centrală, utilizatorul o poate supraregla manual. 
Prin modificarea parametrului ÎNCĂLZIRE de la interfaţa utilizator, pa-
rametrul PUNCT DE REFERINŢĂ ÎNCĂLZIRE nu va mai fi disponibil, 
ci numai o valoare care poate fi setată de la +5 la -5°C, după necesităţi. 
Modificările aduse acestor valori nu afectează direct temperatura pe 
tur, ci calculul efectuat pentru a determina automat valoarea acesteia, 
prin modificarea temperaturii de referinţă a sistemului (0 = 20°C pentru 
nivelul ZI; 16°C pentru nivelul NOAPTE).

Qn (Hi) =

Serial N.  

230 V ~ 50 Hz       W NOx: 

Pms =    bar   T=    °C

Pn =

η

set at:
calibrado:
engestellt auf:
réglage:

Via Risorgimento 13 - 23900 Lecco (LC) Italy

IPX5D

    Qn
 80-60 °C

   Qm
80-60 °C

    Qn
 50-30 °C

 

Pmw =     bar   T=     °C
D:      l/min



103

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

TURAŢIE MINIMĂ VENTILATOR (P. LP)
- Selectaţi parametrul LP
- Apăsaţi pe butonul ENTER, apoi modificaţi valoarea parametrului prin 

rotirea selectorului de temperatură a apei menajere. Turaţia minimă a 
ventilatorului este corelată cu tipul de gaz şi cu puterea centralei, tabel 2

- Rotiţi selectorul de temperatură a apei menajere în vederea reglării 
valorii setate

- Confirmaţi noua valoare setată apăsând pe ENTER.
Valoarea indicată pe afişaj este afişată în rotaţii min/100 (exemplu 3600 
= 36).
Valoarea setată în timpul acestei operaţii modifică automat valoarea ma-
ximă a parametrului 24.

tabelul 2
NUMĂR MINIM DE 

ROTAŢII VENTILATOR G20 G31

25 B.S.I. 12 19 rot/min

35 B.S.I. 12 19 rot/min

TURAŢIE DE PORNIRE A VENTILATORULUI (P. SP)

- Selectaţi parametrul SP
- Apăsaţi pe butonul ENTER, apoi modificaţi valoarea parametrului prin 

rotirea selectorului de temperatură a apei menajere. Valoarea standard 
de pornire lentă 3.700 rotaţii/min (25 B.S.I.) - 3.300 rotaţii/min (35 
B.S.I.)- Confirmaţi noua valoare setată apăsând pe ENTER.

REGLARE PUTERE MAXIMĂ (P. HH)
- Opriţi centrala
- Selectaţi parametrul HH şi aşteptaţi pornirea centralei
- Verificaţi dacă valoarea maximă a CO2 de pe analizator (consultaţi 

paragraful „Verificarea parametrilor de ardere”) corespunde valorilor 
indicate în tabelul 3.

În cazul în care CO2 se conformează valorilor din tabel, treceţi la reglarea 
parametrului următor, (LL - reglarea valorii minime); dacă diferă, modificaţi 
valoarea prin rotirea
şurubului de reglare a puterii maxime cu ajutorul unei şurubelniţe (în sens 
orar pentru descreştere) până când obţineţi o valoare inclusă în tabelul 3.

tabelul 3
CO2 MAX G20 G31

25 B.S.I. 9,0 10,0 %

35 B.S.I. 9,0 10,0 %

REGLARE PUTERE MINIMĂ (P. LL)  
-  Selectaţi parametrul LL (cu centrala în continuare OPRITĂ) şi aşteptaţi ca 

centrala să pornească.
-  Verificaţi dacă valoarea minimă a CO2 citită de analizor (consultaţi paragraful 

„Verificarea parametrilor de ardere”) corespunde valorilor indicate în tabelul 4.
Dacă valoarea CO2 este diferită de valorile din tabel, reglaţi parametrul prin rotirea 
şurubului de reglare a puterii maxime, după desfacerea capacului de protecţie (rotiţi 
în sens orar pentru creştere), până la obţinerea unei valori incluse în tabelul 4.

tabelul 4
CO2 MIN G20 G31

25 B.S.I. 9,5 10,0 %

35 B.S.I. 9,5 10,0 %

Şurub de reglare 
putere minimă

Şurub de reglare 
putere maximă

47
VITEZA DE APRINDERE (P. MM)
- Selectaţi parametrul MM.
   Centrala porneşte la turaţia redusă de aprindere.
- Rotiţi selectorul pentru apa de încălzire pentru a creşte sau descreşte turaţia 

ventilatorului.

Centrala a fost deja reglată din fabrică de către producător. Dacă este 
necesară o nouă reglare, de exemplu, după întreţinerea extraordinară, 
înlocuirea supapei de gaz sau la trecerea de la gaz natural la GPL, pro-
cedaţi după cum urmează.

 Puterea maximă şi minimă, încălzirea maximă şi minimă trebuie 
reglate în ordinea indicată, de către personal calificat.

- Slăbiţi cele două şuruburi de fixare (A) şi scoateţi carcasa (fig. 3)
- Ridicaţi panoul şi rotiţi-l spre înainte
- Slăbiţi şurubul robinetului de presiune de la supapa de gaz cu circa 

două rotaţii şi conectaţi manometrul la acesta
 Operaţiile de CALIBRARE şi SERVICE trebuie efectuate numai cu 

centrala în poziţia OPRIT. Pentru aceasta, apăsaţi pe butonul până 
când afişajul indică „- -” (fig. 43).

 În timpul operaţiilor de modificare a parametrilor, butonul „selectare 
funcţii” se comportă ca un buton ENTER (confirmare), butonul  
acţionează ca buton ESCAPE (ieşire). Dacă nu se obţine nicio con-
firmare în termen de 10 secunde, valoarea este ignorată şi se revine 
la valoarea setată anterior.

Setarea parolei
Ţineţi apăsate simultan butonul modului de funcţionare şi butonul  timp 
de circa 10 secunde. Ecranul va arăta ca în fig. 44.
Introduceţi parola pentru accesarea funcţiei de modificare a parametrilor 
prin rotirea selectorului de temperatură a apei calde menajere la valoarea 
dorită.
Parola este situată în partea din spate a panoului de comandă. Confirmaţi 
apăsând pe ENTER.
Faze de calibrare
Rotiţi selectorul de apă caldă menajeră pentru derularea succesivă a 
fazelor de CALIBRARE şi SERVICE:
- 1 tip de gaz
- 2 putere centrală (nu modificaţi acest parametru)
- 10 mod apă caldă menajeră (nu modificaţi acest parametru)
- 3 nivel de izolaţie a clădirii (numai dacă este conectat un senzor 

exterior)
- 45 înclinarea curbei de termoreglare (OTC), numai dacă este conectat 

un senzor exterior)
- 47 înclinarea curbei de termoreglare 2CH (OTC), numai dacă este 

conectat un senzor exterior)
- HP turaţie maximă ventilator (nu modificaţi acest parametru)
- LP turaţie minimă ventilator (nu modificaţi acest parametru)
- SP turaţie de pornire (nu modificaţi acest parametru)
- HH centrală la putere maximă
- LL centrală la putere minimă
- MM turaţie de pornire ventilator (nu modificaţi acest parametru)
- 23 posibilitate maximă de reglare a încălzirii
- 24 posibilitate minimă de reglare a încălzirii.

 Parametrii 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 trebuie modificaţi, 
de către personal calificat profesional, numai în cazuri de strictă 
necesitate. Producătorul îşi declină orice responsabilitate în 
cazul setării incorecte a parametrilor.

TURAŢIE MAXIMĂ VENTILATOR (P. HP)
- Selectaţi parametrul HP
- Apăsaţi pe butonul ENTER, apoi modificaţi valoarea parametrului prin 

rotirea selectorului de temperatură a apei menajere. Turaţia maximă 
a ventilatorului este corelată cu tipul de gaz şi cu puterea centralei, 
tabelul 1

- Rotiţi selectorul de temperatură a apei menajere în vederea reglării 
valorii setate

- Confirmaţi noua valoare setată apăsând pe ENTER.
Valoarea indicată pe afişaj este afişată în rotaţii min/100 (exemplu 3600 
= 36).
Valoarea setată în timpul acestei operaţii modifică automat valoarea 
maximă a parametrului 23.

tabelul 1
NUMĂR MAXIM DE 

ROTAŢII VENTILATOR G20 G31

25 B.S.I. 60 60 rot/min

35 B.S.I. 60 59 rot/min

16 - REGLĂRI
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POSIBILITATE DE REGLARE A ÎNCĂLZIRII MINIME (P. 24)
- Selectaţi parametrul 24
- Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa funcţia de modificare a valorilor 

parametrilor
- Rotiţi selectorul pentru apă menajeră pentru modificarea turaţiei minime 

a ventilatorului
- Confirmaţi valoarea setată apăsând pe ENTER.
Părăsiţi funcţia CALIBRARE & SERVICE apăsând ESCAPE.
Centrala revine la starea „- -” (OPRIT).
Pentru resetare, apăsaţi butonul .
-  Decuplaţi manometrul şi strângeţi şurubul robinetului de presiune.

SETAREA PUTERII MAXIME GAMĂ NOMINALĂ ÎC (TURAŢIE 
VENTILATOR) – 23
Selectaţi parametrul 23 prin rotirea codificatorului. Apăsaţi butonul ENTER 
şi modificaţi turaţia maximă a ventilatorului aşa cum se indică în tabelul 
gamei nominale, prin rotirea codificatorului. Apăsaţi butonul ENTER 
pentru memorarea valorii. Valorile setate trebuie notate pe pagină 3 a 
acestui manual.

 După reglarea vanei de gaz, sigilaţi-o cu ceară de sigilare.

După efectuarea reglajelor:
- readuceţi temperatura setată la termostatul de ambient în poziţia dorită
- închideţi panoul
- remontaţi carcasa.

Centrala este livrată cu reglajele indicate în tabel. Valoarea respectivă poate fi însă adaptată la cerinţele de instalare sau la reglementările locale 
privind restricţiile asupra emisiilor de gaze arse, folosind graficele prezentate mai jos ca referinţă.

Curbă capacitate de încălzire – emisii (Qnrisc) 
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17 - CONVERSIA GAZULUI - fig. 48
Conversia de la un tip de gaz la altul se face foarte uşor, chiar şi după 
instalarea centralei.
Această operaţie trebuie efectuată numai de către personal calificat.
Centrala este proiectată pentru a funcţiona cu gaz natural (G20) – pentru 
detalii, consultaţi plăcuţa de identificare a produsului.
Centrala poate fi transformată să utilizeze propan, cu ajutorul unui kit 
special.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru demontare:
- Întrerupeţi alimentarea centralei şi închideţi robinetul de gaz
- Scoateţi panoul şi carcasa
- Ridicaţi şi rotiţi panoul cu instrumente
- Deschideţi capacul camerei de aer  
 Numai pentru 25 HE: desfaceţi şuruburile care fixează amortizorul (A) 

şi demontaţi
-  Deconectaţi mixerul rampei de gaz. Desfaceţi şuruburile de prindere 

ale mixerului de ventilator şi clemele acestora şi apoi scoateţi.
-  desfaceţi şuruburile care fixează tubul Venturi din plastic de carcasa 

de aluminiu
-  Slăbiţi tubul din plastic Venturi (B)  cu o pârghie introdusă sub dinţi (NU 

FORŢAŢI DINŢII) şi apăsaţi din partea opusă până la scoaterea totală 
de pe carcasa de aluminiu.

-  Utilizând cheia CH6, demontaţi, ARUNCAŢI ŞI NU REFOLOSIŢI cele 
două duze (C), curăţaţi resturile din plastic din lăcaşul acestora

-  Introduceţi cele 2 duze noi din kit până la nivelul părţii filetate, apoi înfiletaţi 
uşor.

-  Reasamblaţi amestecătorul cu clapeta în poziţie orizontală şi arcurile 
distanţier amplasate la 120°.

-  Reasamblaţi rampa de gaz şi amortizorul, efectuând operaţiile în ordine 
inversă.

-  Verificaţi turaţia ventilatorului
-  Cuplaţi alimentarea electrică a centralei şi deschideţi din nou robinetul 

de gaz
-  Completaţi şi lipiţi eticheta însoţitoare cu date de transformare
-  Închideţi capacul camerei de aer
-  Închideţi din nou panoul cu instrumente
-  Reasamblaţi carcasa şi panoul

 Centrala poate fi transformată doar de personal calificat.

 După modificare, reglaţi centrala din nou urmând indicaţiile din 
paragraful aferent şi aplicaţi noua plăcuţă de identificare din 
kit-ul furnizat.

Curbă capacitate de încălzire – turaţie ventilator (Qnrisc)
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18 - CURĂŢAREA CENTRALEI
După scoaterea flanşei, va fi posibilă inspectarea şi curăţarea în interiorul 
boilerului şi verificarea stării anodului de magneziu (fig. 49a).
- 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, aplicând ope-
raţiunile de mai sus în ordine inversă.

19 -  VERIFICAREA PARAMETRILOR  
DE ARDERE

Pentru a vă asigura că produsul rămâne în perfectă stare de funcţionare 
şi că respectă legislaţia în vigoare, verificaţi sistematic centrala la intervale 
regulate.
Pentru a analiza arderea, procedaţi după cum urmează:
- accesaţi faza de CALIBRARE & SERVICE prin setarea parolei astfel 

cum este indicat în capitolul „Reglaje” 
- introduceţi sondele analizorului în poziţiile desemnate de pe camera de 

aer, după ce aţi scos în prealabil şurubul A şi capacul B (fig. 49)
- asiguraţi-vă, în parametrii HH şi LL, că valorile CO2 corespund celor 

indicate în tabel. Dacă valoarea afişată este diferită, modificaţi-o conform 
indicaţiilor din capitolul „Reglaje”, în secţiunile pentru parametrii HH şi LL

- efectuaţi analiza arderii.
După care:
- scoateţi sondele analizorului şi închideţi prizele de analiză a arderii cu 

şurubul specific
- închideţi panoul de instrumente, remontaţi capacul şi carcasa centralei, 

urmând procedura descrisă pentru demontare în ordine inversă.

 Sonda de analiză gaze arse trebuie introdusă complet. 
IMPORTANT: chiar şi în timpul fazei de analiză a arderii, funcţia care 
opreşte centrala atunci când temperatura apei atinge limita maximă (circa 
90°C) rămâne activă.

Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.
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