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INSTRUCTIUNI DE
INSTALARE, UTILIZARE SI
ÎNTRETINERE

CENTRALA DE
PARDOSEALA CU
SCHIMBATOR DIN
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CONTROL AL FLACARII PRIN
IONIZARE

CONFORMITATE:
Centralele UNOBLOC sunt în conformitate cu:
• Directiva Gaz 90/396/CEE
• Directiva Randamente 92/42/CEE (**)
• Directiva Compatibilitate Electromagnetica 89/336/CEE
• Directiva Tensiune Joasa 73/23/CEE

CE 0694
GAMA
Model
UNOBLOC G PV 24 RI
UNOBLOC G PV 31 RI
UNOBLOC G
38 RI
UNOBLOC G
45 RI

Cod
3300017
3300018
3300019
3300020

Stimati Clienti,
Dorim sa va multumim ca ati optat pentru centrala de pardoseala UNOBLOC.
Cu siguranta ati ales unul din cele mai bune aparate aflate pe piata, în masura
sa satisfaca de-a lungul timpului necesitatile dumneavoastra privind siguranta
si linistea; toate acestea gratie si retelei de Servicii de Asistenta Tehnica,
servicii mereu gata sa intervina pentru interventii periodice de întretinere
(revizie) normala si ori de câte ori dumneavoastra veti considera necesar.
Pentru a putea învata mai bine cum sa utilizati corect aparatul si pentru a
aprecia mai bine calitatile produsului ales de dv., va rugam sa cititi cu atentie
prezentul manual de instructiuni si sa-l pastrati cu grija pentru ca ulterior sa-l
puteti consulta. Pentru facilitarea lecturii am împartit manualul în mai multe
parti: o parte generala, una destinata utilizatorului (descrierea si utilizarea
aparatului), una destinata instalatorului (operatiuni de instalare) si una pentru
serviciul de asistenta tehnica (prima punere în functiune si întretinerea).
Acest manual contine informatii importante si sugestii care trebuie urmate
pentru o mai simpla instalare si pentru cea buna utilizare posibila a produsului.
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În unele parti ale manualului sunt utilizate simbolurile:
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PARTEA GENERALA
RECOMANDARI GENERALE

Dupa ce ati scos ambalajul verificati integritatea continutului si
asigurati-va ca nu lipseste nimic, in caz contrar adresati-va
magazinului care v-a vândut centrala.
Instalarea centralei trebuie sa fie efectuata de catre o firma
autorizata în conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice
ISCIR PT A1/2002 care dupa ce a efectuat lucrarea trebuie sa
elibereze proprietarului un formular semnat si stampilat pentru
instalarea realizata corect, adica in conformitate cu normele in
vigoare si cu indicatiile din manualul cu instructiuni furnizat de
catre constructor împreuna cu aparatul.
Centrala trebuie utilizata numai în scopul pentru care a fost
realizata. Este exclusa responsabilitatea contractuala si
extracontractuala pentru daune (leziuni) provocate persoanelor,
animalelor sau lucrurilor, din cauza nerespectarii indicatiilor
referitoare la instalare, reglare, verificare, întretinere si de
folosirea necorespunzatoare.
În cazul scurgerilor de apa, deconectati centrala de la alimentarea
electrica, închideti alimentarea cu apa si anuntati Serviciul de
Asistenta Tehnica care a facut prima punere in functiune si in
evidenta caruia aparatul dvs a fost luat in garantie .
Verificati in mod periodic ca presiunea de functionare a instalatiei
hidraulice sa fie mai mare de 1 bar. Daca este nevoie apelati la
Serviciul de Asistenta Tehnica care a facut prima punere in
functiune si in evidenta caruia aparatul dvs a fost luat in garantie .
Nefolosirea centralei pentru o perioada mai lunga necesita, cel
putin, efectuarea urmatoarelor operatiuni:
- Pozitionati selectorul principal (de functionare) al aparatului
pe (OFF) “închis”;
- Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei pe “închis”;
- Închideti robinetii de alimentare cu combustibil si de
alimentare cu apa ai instalatiei termice;
- Goliti instalatia hidraulica daca exista pericol de înghet.
Verificarea si întretinerea centralei trebuie efectuata cel putin o

data pe an.
Acest manual este parte integranta a centralei si deci trebuie sa-l
pastrati cu grija si va trebui sa însoteasca MEREU centrala chiar si
în cazul cesionarii ei catre un alt proprietar sau utilizator sau în
cazul mutarii ei pe o alta instalatie. În cazul în care acesta se strica
sau se pierde cereti un alt exemplar Serviciului de Asistenta
Tehnica din zona.

REGULI FUNDAMENTALE DE SIGURANTA
Amintim ca folosirea produselor ce necesita combustibili, energie electrica si
apa trebuie sa se faca respectând anumite reguli fundamentale de siguranta, si
anume:

Este interzisa folosirea centralei de catre copii sau de catre persoane
necalificate daca nu sunt asistate.
Este interzisa actionarea dispozitivelor sau aparatelor electrice,
întrerupatoarelor si aparatelor electrocasnice daca se simte miros de
combustibil sau de gaze arse. În acest caz:
- aerisiti locul (încaperea) deschizând usile si ferestrele;
- închideti dispozitivul de alimentare cu combustibil;
- apelati la Serviciul de Asistenta Tehnica .
Este interzis sa atingeti centrala daca sunteti descult si cu parti ale
corpului ude.
Este interzisa orice operatiune de curatenie înainte de a deconecta
centrala de la reteaua de alimentare electrica pozitionând
întrerupatorul general al instalatiei si pe cel principal din panoul de
comanda pe pozitia (OFF) “închis”.
Este interzis sa modificati dispozitivele de siguranta sau de reglare
fara autorizarea si fara indicatiile constructorului centralei.
Este interzis sa trageti, sa desprindeti (sa scoateti),sau sa îndoiti
cablurile electrice ce ies din centrala, chiar daca aceasta este
deconectata de la reteaua de alimentare electrica.
Este interzis sa astupati sau sa reduceti ca dimensiuni deschiderile

pentru aerisire ale încaperii de instalare a aparatului. Deschiderile
de aerisire sunt indispensabile pentru o ardere (combustie) corecta.
Este interzis sa expuneti centrala la agenti atmosferici. Ea nu este
proiectata pentru a functiona în exterior si nu dispune de sisteme
automate anti – înghet.
Este interzis sa opriti centrala daca temperatura externa scade sub
ZERO (exista pericolul de înghet).
Este interzis sa lasati flacoane (bidoane) si substante inflamabile în
încaperea unde este instalata centrala.
Este interzis sa aruncati, sa abandonati si sa lasati la îndemâna
copiilor material de ambalaj deoarece acestea constituie surse
periculoase. Trebuie sa efectuati evacuarea deseurilor în
conformitate cu legile în vigoare.
DESCRIEREA APARATULUI
Centralele UNOBLOC sunt centrale ce functioneaza pe gaz cu arzator
atmosferic si cu schimbator principal de caldura din fonta, si sunt realizate
pentru încalzirea mediului (ambientului).
Au camera de combustie deschisa (tip B11BS) si sunt dotate cu o hota (un cos
de fum) care garanteaza corecta evacuare a gazelor arse, chiar si cu tiraj instabil.
Sunt prevazute cu termostat pentru controlul evacuarii gazelor arse dupa cum
este prevazut în Normele de Siguranta specifice.
Arzatorul folosit este din otel inoxidabil, cu flacara stabilizata uniform si cu
aprindere lenta. Sistemul de semnalizare flacara este prin ionizare.
Dispozitivele de control si de comanda sunt în conformitate cu Normele Tehnice
de siguranta si sunt montate într-un panou de comanda functional si integrat în
structura aparatului.
Centralele UNOBLOC functioneaza pe sistemul de oprire (stingere) totala si nu
risipeste energie pentru ca se activeaza doar atunci când exista cerere pentru
caldura in instalatie (termostat ambient în comanda) si post – circulatie
controlata de termostatul centralei.
Centrala UNOBLOC poate fi racordata la un boiler cu acumulare pentru
producerea de apa menajera sau poate fi prevazuta cu termoreglare folosindu-se
kit-urile specifice auxiliare.
Accesul la componentele interne este usor gratie panoului anterior, care face ca
instalarea si întretinerea (revizia) sa fie efectuate mai usor si
într-un timp mai scurt.
Principalele dotari tehnice ale aparatului sunt:
- aprinderea electronica cu control flacara prin ionizare
- aprindere lenta reglabila

- electrovalva pentru gaz cu stabilizator de presiune incorporat si dublu
obturator pentru comanda (controlul) arzatorului
- termostat de reglare a temperaturii apei în centrala
- termometru care indica temperatura apei în centrala
- sistem electric pentru termostatul ambient sau programatorul orar.
În plus, doar pentru modelele GPV 24 RI si GPV 31 RI sunt prevazute:
- pompa de recirculare instalatie de încalzire
- vas de expansiune instalatie 12 litri
- supapa de siguranta instalatie 3 bar
- presostat de presiune minima instalatie.
IDENTIFICARE
Centralele UNOBLOC pot fi identificate cu ajutorul Placii de timbru cu date
tehnice care are înscrise pe ea: numarul matricol, modelul si principalele date
tehnice utilizabile.
NUOVA

Piesele de schimb si /sau interventiile tehnice presupun identificarea
modelului de aparat pentru care sunt destinate.
Omiterea, îndepartarea, lipsa placii de timbru pentru identificarea produsului sau
orice altceva ce nu ar permite certa identificare a produsului, face ca orice
operatiune atât de instalare cât si de întretinere (revizie) sa fie foarte dificile.

STRUCTURA
UNOBLOC G PV 24 RI si G PV 31 RI
1- Panoul de comanda
2- Stuturi de racordare a instalatiei
3- Corpul centralei
4- Detector de presiune minima in instalatie (presostat)
5- Dispozitiv electronic de aprindere si control flacara
6- Pompa de recirculare instalatie
7- Electrod de aprindere
8- Robinet de evacuare
9- Supapa de siguranta instalatie
10- Vas expansiune
11- Electrod de sesizare flacara prin ionizare
12- Arzator
13- Electrovalva gaz
14- Elemente de prindere (de ridicare)
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UNOBLOC G PV 38 RI si G PV 45 RI
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- Panoul de comanda
- Stuturi de racordare a instalatiei
- Corpul centralei
- Dispozitiv electronic de aprindere si control flacara
- Electrod de aprindere
- Robinet de evacuare
- Electrod de sesizare flacara prin ionizare
- Arzator
- Electrovalva gaz
- Elemente de prindere (de ridicare)

DATE TEHNICE
Descriere

MODELE
G PV 24 RI

Combustibil
Presiune nominala de gaz
Categorie aparat
Tip aparat
Capacitate termica in focar
Putere utila Kw
Randament util la Pn
Randament util la 30% Pn
Pierderi in focar cu arzatorul aprins
Temperatura gaze arse (?T)
Debit masic gaze arse (*)
CO2
CO (*)
NOx (*)
Clasa NOx
Pierdere de sarcina pe partea de apa
(?T 10°C)
Pierdere de sarcina pe partea de apa
(?T 15°C)
Pierdere de sarcina pe partea de apa
(?T 20°C)
Continut apa centrala
Presiune maxima de exercitiu
Temperatura maxima admisa
Temperatura minima de retur
Alimentare electrica
Putere maxima electrica absorbita
Grad de protectie electrica
Vas expansiune încalzire
Supapa de siguranta instalatie
Duze
dimensiuni
numar

G PV 31 RI

G PV 38 RI

G PV 45 RI

(G20) – (G30/G31)
(20) – (28-30/37)
II2H3+
B11BS
34,4
42
31
37,8
90,1
90,0
89
89,8
7,1
7,2
95
100
0,025
0,03
5,7
5,9
<30
<260
1
170

26,6
24
90,2
87,8
7
95
0,019
5,6

-

mbar

50
45
90,0
89,8
7,2
115
0,036
5,5

kW
kW
%
%
%
°C
Kg/sec
%
mg/kwh

110

mbar

-

-

80

52

mbar

-

-

50

32

mbar

8,8

10,4

12

13,6

l
bar
°C
°C

3
110
37
230~50

Volt~Hz

103

15
XOD

12
3

-

-

5

6

2,4
3

4

W
IP
l
bar
mm
n°

Valori obtinute cu gaz G20.
(*) Cu parametri raportati la 0% O2 ramas în produsele de combustie si cu presiunea atmosferica la
nivelul marii.

CIRCUITUL HIDRAULIC
GAS
5
RI

MI

6
7

AB
8
4
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UNOBLOC G PV 24 RI si G PV 31 RI
MI – Tur instalatie
RI – Retur instalatie
AB - Racord boiler
GAS – Alimentare gaz
12345678-

Robinet evacuare instalatie
Vas de expansiune instalatie
Supapa (valva) de siguranta instalatie
Pompa de recirculare
Detector de presiune minima in instalatie (presostat)
Sonda reglare temperatura de încalzire
Sonda termometru temperatura de încalzire
Sonda termostat de siguranta

GAS

MI

2
3

RI

4
1

UNOBLOC G PV 38 RI si G PV 45 RI
MI – Tur instalatie
RI – Retur instalatie
GAS – Alimentare gaz
1234-

Robinet evacuare instalatie
Sonda reglare temperatura de încalzire
Sonda termometru temperatura de încalzire
Sonda termostat de siguranta

POMPA DE RECIRCULARE
Modelele UNOBLOC G PV 24 RI si GPV 31 RI sunt dotate cu pompa de
recirculare montata pe cazan, care dispune de urmatorii parametrii înscrisi mai
jos si pe care ii puteti utiliza pentru dimensionarea instalatiei.

PREVALENZA RESIDUA (mbar)
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La prima pornire si cel putin în fiecare an este necesar sa se verifice rotatia
arborelui pompei de recirculare deoarece, mai ales dupa lungi perioade de
nefunctionare, apar depuneri si/sau reziduuri ce pot împiedica libera rotatie a
pompei (blocarea pompei)

Înainte de a îndeparta dopul de închidere al pompei de recirculare protejati
dispozitivele electrice care pot fi afectate de scurgerile de apa.
Este interzis cu desavârsire punerea în functiune a pompei de recirculare
fara a o alimenta cu apa.
Pierderi de sarcina pe partea de apa a centralei

Modelele UNOBLOC G 38 RI si G 45 RI nu sunt dotate cu pompa de
recirculare, aceasta trebuie sa fie prevazuta pe instalatie.
Pentru dimensionarea sa sunt luate in considerare pierderile de sarcina pe partea
de apa, pierderi care sunt cele din graficul urmator.
200
G 38 RI

Perdite di carico (mbar)
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140

G 45 RI
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SCHEME ELECTRICE FUNCTIONALE

2

TR

TF

1
C
2

B4

B6

A1

A3

1

PE

TS

C

1

LV
0

LR

2

1

B5

A2

E/I
C

SB

IG

CO1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

FU

CO1A

PR1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PB-N

PB-L1

PB-PE

PI-N

PI-PE

PI-L1

TB-2

TB-1

TB-C

TA

TA

N

PE

L1

MO1
ER
AP
V

EA
L N PE
220V~50Hz

G
PI

UNOBLOC G PV 24 RI si G PV 31 RI
Alimentare electrica
Conectarea electrica se face de catre instalator
IG – Întrerupator principal
FU – Sigurante (6,3 A)
EI – Comutator VARA/IARNA
TF- Termostat ( sonda ) evacuare gaze arse

TS- Termostat siguranta ( sonda de supratemperatura) cu pornire manuala
(110°C 0/-6) (*)
LV – Semnalizare alimentare electrica
SB – Buton deblocare arzator
LR - Semnalizare blocare arzator
TR- Termostat centrala ( sonda de temperatura ) (33 - 82°C + 3) (*)
CO1/CO1A – Conectori 12 poli
PR1 – Detector de presiune minima in instalatie (presostat )
AP Dispozitiv de aprindere si control flacara
ER- Electrod de sesizare flacara
EA – Electrod de aprindere
VG – Electrovalva gaz
PI- Pompa recirculare instalatie
MO1 – Borna (mufa)
(*) Omologat
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UNOBLOC G PV 38 RI si G PV 45 RI
Alimentare electrica
Conectarea electrica se face de catre instalator

IG – Întrerupator principal
FU – Sigurante (6,3 A)
E/I – Comutator VARA/IARNA
TF- Termostat (sonda) evacuare gaze arse
TS- Termostat siguranta (sonda de supratemperatura ) (cu pornire manuala)
(110°C 0/-6) (*)
LV – Semnalizare alimentare electrica
SB – Buton deblocare arzator
LR - Semnalizare blocare arzator
TR- Termostat ( sonda de temperatura )centrala (33 - 82°C + 3) (*)
CO1/CO1A – Conectori 12 poli
AP - Dipozitiv de aprindere si control flacara
ER- Electrod de sesizare flacara
EA – Electrod de aprindere
VG – Electrovalva gaz
PI- Pompa recirculare instalatie (responsabilitatea instalatorului)
MO1 – Borna (mufa)
(*) Omologat
PANOUL DE COMANDA

1

2

9

1 – Selector Vara / Iarna (*)
2 – Întrerupator principal
OFF Stins
ON Aprins

3

4

5

8

7

6

3Termostat centrala
Permite setarea valorii temperaturii apei în centrala
4 – Termometru centrala
Afiseaza temperatura apei in circuitul de încalzire
5Repornire manuala a termostatului de siguranta
Permite reactivarea centralei dupa interventia termostatului de siguranta.
Poate fi accesat dupa ce ati desfacut capacul de protectie.
6Repornire manuala termostat gaze arse (sonda de fum).
Permite reactivarea centralei dupa interventia termostatului de gaze arse.
Poate fi accesat dupa ce ati desfacut capacul de protectie.
7 – Semnalizator blocare arzator (rosu)
Aprins în cazul blocarii arzatorului.
8 – Semnalizator alimentare electrica (verde)
Aprins pentru a indica existenta alimentarii electrice.
9- Deblocare arzator
Permite reactivarea centralei dupa o blocare a arzatorului.
(*) Productia de apa calda menajera este în functiune doar daca exista un boiler
conectat la cazan .

UTILIZATOR
PUNEREA IN FUNCTIUNE
Prima punere in functiune a centralei UNOBLOC trebuie efectuata de Serviciul
de Asistenta Tehnica, dupa care aparatul poate functiona în mod automat.
Totusi, ar putea aparea necesitatea de a repune în functiune centrala fara a apela
la Serviciul de Asistenta Tehnica; de exemplu dupa o perioada de absenta
îndelungata. În aceste cazuri va trebui sa se efectueze verificarile si operatiunile
urmatoare:
-Verificati daca robinetii de alimentare cu combustibil si cu apa de la instalatia
termica sunt deschisi;

-Verificati daca presiunea din circuitul hidraulic, la rece, este mereu mai mare de 1
bar si mai mica decât limita maxima prevazuta pentru aparat;
În caz contrar adresati-va Serviciului de Asistenta tehnica.

-Reglati termostatul ambient la temperatura dorita (~ 20 °C) sau, daca instalatia este
prevazuta (dotata) cu programator, verificati daca este activat si reglat (~ 20 °C);

-Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei pe “deschis” (pornit);
ON

OFF

-Pozitionati termostatul de centrala la temperatura dorita

-Pozitionati comutatorul VARA/IARNA pe pozitia IARNA.

-Apasati întrerupatorul principal de pe panoul de comanda si verificati
aprinderea ledului verde de semnalizare.
Centrala se va pune în functiune si va ramâne asa pâna când se va ajunge la
temperatura reglata.

În cazul în care apar anomalii de aprindere sau de functionare centrala va efectua
o “OPRIRE PRIN BLOCARE” semnalizata de ledul rosu de semnalizare de pe
panoul de comanda.
În cazul în care arzatorul nu se aprinde pentru redarea conditiilor de punere în
functiune:

Asteptati circa 1 minut si apoi:
- Apasati butonul “deblocare arzator” de pe panoul de comanda
- Asteptati sa fie efectuata toata faza de pornire pâna la aprinderea flacarii.

Daca defectiunea (anomalia) persista verificati daca a intervenit termostatul de
evacuare gaze arse, operând dupa cum urmeaza:
- Asteptati circa 5 minute si apoi scoateti capacul si reporniti termostatul de
evacuare gaze arse (C)
- Asteptati sa fie efectuata toata faza de pornire pâna la aprinderea flacarii.

Daca termostatul evacuare gaze arse intervine în mod repetat verificati daca nu
cumva conducta de evacuare gaze arse este înfundata si daca racordarea a fost
efectuata corect.
IMPORTANT
Interventia termostatului de siguranta poate duce la oprirea centralei fara sa apara
vreo semnalizare pe panoul de comanda.
Dupa interventia termostatului de siguranta, pentru repornire:
-asteptati ca temperatura centralei sa scada sub 80°C
-scoateti capacul termostatului de siguranta
-apasati butonul de pornire manuala
-Asteptati sa fie efectuata toata faza de pornire pâna la aprinderea flacarii.

OPRIREA (STINGEREA) TEMPORARA
În cazul în care lipsiti temporar la sfârsit de saptamâna, scurte calatorii, etc. si sunt
temperaturi externe mai mari de ZERO grade procedati dupa cum urmeaza:
-Pozitionati întrerupatorul principal al panoului de comanda pe „Închis” si verificati
stingerea ledului verde de semnalizare;

-Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei pe pozitia “închis (stins)”.

Daca temperatura externa scade sub ZERO grade (pericol de înghet)
procedura mai sus descrisa NU TREBUIE efectuata.
Este deci necesar:
ON

OFF

-Sa pozitionati termostatul centralei asa cum se indica în figura;
-Reglati termostatul ambient la o valoare de circa 10 °C si activati programatorul
anti – înghet.

OPRIREA (STINGEREA) PENTRU PERIOADE MAI LUNGI
Nefolosirea centralei pe o perioada mai lunga necesita efectuarea urmatoarelor
operatiuni:
-Pozitionati întrerupatorul principal al panoului de comanda pe „Închis” si
verificati stingerea ledului verde de semnalizare;

-Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei pe pozitia “închis (stins)”.
ON

OFF

-Închideti robinetii de alimentare cu combustibil si cu apa de la instalatia de gaz
si apa.

Goliti instalatia termica daca exista pericol de înghet.

CURATAREA
Este posibila curatarea carcasei externe a centralei folosind cârpe umezite cu apa si
sapun.
În cazul unor pete persistente umeziti cârpa cu un amestec de 50% apa si 50% alcool
diluat sau cu produse specifice.
Odata terminata curatarea uscati (stergeti) centrala cu grija.
-

Curatarea camerei de combustie si a tuburilor de evacuare fum (gaze
arse) trebuie efectuata periodic de catre Serviciul de Asistenta Tehnica .

Nu folositi produse abrazive, benzina sau detergenti praf.
Este interzisa orice operatiune de curatenie înainte de a deconecta centrala de la
reteaua de alimentare electrica pozitionând întrerupatorul general al instalatiei si pe
cel principal din panoul de comanda pe pozitia “închis”.
INTRETINERE (REVIZIE)
Dorim sa amintim ca , conform normativelor si legilor in vigoare ( Prescriptiile
Tehnice ISCIR PT A1/2002) OBLIGA UTILIZATORUL DE CENTRALA
TERMICA sa apeleze la PERSONAL CALIFICAT AUTORIZAT pentru efectuarea
REVIZIEI SI ÎNTRETINERII PERIODICE si pentru MASURAREA
RANDAMENTULUI COMBUSTIEI ( cel putin o data la doi ani se va efectua
verificarea tehnica periodica care implica autorizarea functionarii in continuare a
centralei ) .
Serviciul de Asistenta Tehnica poate îndeplini aceasta obligatie legislativa si poate da
si informatii importante privind posibilitatea încheierii unui contract de REVIZIE
(ÎNTRETINERE) PROGRAMATA care înseamna:
- mai mare siguranta,
- respectarea Legii în vigoare,
- linistea ca nu riscati sa primiti sanctiuni în cazul unor controale.

INSTALATOR
RECEPTIA PRODUSULUI
Centrala este furnizata într-un singur pachet pe un palet de lemn, acoperita de o
foaie de PVC si protejata de o cutie de lemn (lada).
Într-o punga de plastic (A), pusa în interiorul centralei, este furnizat urmatorul
material:
- Manualul de instructiuni
Manualul de instructiuni constituie parte integranta a aparatului si deci,
odata scos din ambalaj, se recomanda sa-l cititi si sa-l pastrati cu grija.

A

DIMENSIUNI SI GREUTATI

DESCRIERE
G PV 24 RI

MODEL
G PV 31 RI
G 38 RI

G 45 RI

L- lungime
P- adâncime
P1 – adâncime
Greutate neta
Greutate cu ambalaj

mm
mm
mm
Kg
Kg

450
675
108
127

450
700
126
145

600
690
136
155

600
720
155
180

MANEVRARE

Dupa ce a fost scoasa din ambalaj centrala trebuie manevrata manual procedându-se
dupa cum urmeaza:
-scoateti suruburile (1) care fixeaza centrala pe paletul de lemn
-îndepartati panourile anterioare si superioare ale carcasei
-ridicati centrala folosind doua tevi de ¾” (2) introduse în elementele speciale de
prindere (3).
Folositi costum de protectie împotriva accidentelor.
Este interzis sa aruncati, sa abandonati si sa lasati la îndemâna copiilor
material de ambalaj deoarece acestea constituie surse periculoase. Trebuie sa
efectuati evacuarea deseurilor în conformitate cu legile în vigoare.

LOCUL DE INSTALARE AL CENTRALEI
Centralele UNOBLOC G 38 RI si G 45 RI se monteaza în încaperi destinate
exclusiv uzului tehnic. Locul de instalare trebuie sa fie dotat cu deschideri de
aerisire conform Normelor Tehnice si Legislatiei în vigoare.
Trebuie sa tineti seama de spatiul necesar pentru a avea acces la
dispozitivele de siguranta si de reglare si pentru efectuarea operatiunilor de
întretinere.

Verificati daca gradul de protectie electrica a aparatului este adecvat
caracteristicilor locului de instalare.
În cazul în care centralele sunt alimentate cu gaz combustibil cu greutate
specifica mai mare decât cea a aerului (GPL), partile electrice, externe centralei,
trebuie sa fie împamântate la o adâncime mai mare de 500 mm.

Centralele nu trebuie sa fie instalate afara deoarece nu sunt proiectate sa
functioneze în exterior.
INSTALAREA PE INSTALATII VECHI SAU CARE TREBUIE
REMODERNIZATE
Când centralele UNOBLOC sunt instalate pe instalatii vechi sau ce trebuie
remodernizate, verificati daca:
-Conductele (cosurile) de evacuare fum (gaze arse) sunt adecvate pentru
temperatura produselor de combustie, sunt calculate si construite conform
Normelor, sunt cât mai rectilinii posibil, sunt ermetice, sunt izolate si nu
prezinta ocluziuni sau gâtuiri;
-Instalatia electrica este realizata în conformitate cu Normele specifice si de
catre personal calificat;
-Conducta de alimentare cu combustibil si eventual rezervorul sunt realizate
în conformitate cu Normele specifice;
-Vasul de expansiune asigura absortia totala a dilatarilor de fluid continut în
instalatie;
-Capacitatea (debitul), nivelul si directia fluxului pompelor de recirculare sunt
adecvate.
-Instalatia este spalata, curatata de noroi, de depuneri de calcar, aerisita si au fost
verificate izolarile.
-Este prevazut un sistem de tratare atunci când apa de alimentare/umplere este
speciala (ca valori de referinta pot fi considerate cele din tabel).
VALORI DE REFERINTA
PH
Conductibilitate electrica
Ioni clor
Ioni acid sulfuric
Fier total
Alcalinitate M
Duritate totala
Ioni sulf
Ioni amoniac

6-8
mai mic de 200 mV/cm (25 °C)
mai mic de 50 ppm
mai mic de 50 ppm
mai mic de 0,3 ppm
mai mic de 50 ppm
mai mic 35 °F
Nici unul
Nici unul

Ioni siliciu

mai mic de 30 ppm

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni provocate de o
incorecta evacuare a gazelor arse.
RACORDARI HIDRAULICE
Centralele UNOBLOC sunt proiectate pentru a fi instalate la instalatii de încalzire si
pentru producere apa calda menajera daca sunt racordate la un boiler adecvat.
Caracteristicile fitingurilor si garniturilor hidraulice sunt urmatoarele:

DESCRIERE
MI – Tur instalatie
RI – Retur instalatie
AB – Racord boiler
A

Ø
Ø
Ø
mm

G PV 24 RI
3/4" M
3/4" M
3/4" M
64

G PV 31 RI
3/4" M
3/4" M
3/4" M
28

G 38 RI
1” M
1” M
64

G 45 RI
1” M
1” M
28

Alegerea si instalarea componentelor instalatiei sunt responsabilitatea
instalatorului, care va trebui sa lucreze conform normelor tehnice si in
conformitate cu Legislatia în vigoare.
Instalatiile încarcate cu antigel implica obligatia folosirii izolatorilor
hidraulici (sanitari).
CONECTARI ELECTRICE
Centralele UNOBLOC sunt complet dotate din fabrica cu cabluri si necesita
doar conectarea pompei de recirculare (pentru modelele G 38 RI si G 45 RI) si a
altor componente ale instalatiei, la reteaua de alimentare electrica.
Pentru a avea acces la mufele (bornele) panoului de comanda:
- Scoateti panoul superior al centralei

-

Scoateti capacul de protectie (1) al carcasei desurubând cele doua
suruburi de fixare
- termostatul ambient si/sau cronometrul programator (optionale) sunt
conectate asa cum este indicat în schemele electrice din acest manual de
instructiuni.

- conectarea la reteaua de alimentare electrica

- conectarea termostatului ambient (TA)
Atunci când se conecteaza termostatul ambient este necesar sa deconectati
sau sa eliminati puntea cuplelor (mufelor) 4-5.
Contactele termostatului ambient trebuie sa fie adecvate (adaptate) pentru a
functiona la tensiunea de 230 V ~ 50 Hz.

Este obligatorie:
1. utilizarea unui întrerupator bipolar, cu protectie termica si
electromagnetica în conformitate cu Normele CEI-EN (deschiderea
contactelor de cel putin 3 mm);
2. respectarea legaturii (conectarii) L (Faza) – N (Neutru);
3. utilizarea cablurilor cu sectiunea mai mare sau egala cu 1,5 mm2,
prevazute cu mufe de capete;
4. respectarea (urmarirea) schemelor electrice din prezentul manual pentru
orice interventie de natura electrica.
5. realizarea unei împamântari eficiente (legatura la pamânt).
Este interzisa folosirea conductelor de gaz si/sau de apa pentru
împamântarea aparatului.
Este interzis sa puneti cablurile electrice si termostatul ambient în
apropierea suprafetelor calde (tuburi de tur).
Constructorul nu este responsabil pentru daunele provocate de lipsa
împamântarii aparatului sau pentru nerespectarea datelor înscrise în
schemele electrice.

RACORDARE LA ALIMENTAREA CU GAZ
Racordarea centralelor UNOBLOC la alimentarea cu gaz, fie G20, fie G30 –
G31, trebuie efectuata în conformitate Normele de instalare în vigoare.
Înainte de efectuarea racordarii este necesar sa va asigurati ca:
- Tipul de gaz este cel pentru care a fost prevazut aparatul
- Conductele (tevile) sunt curate

Se recomanda instalarea pe conducta de circulatie a gazului a unui filtru adecvat,
cu dimensiunile adecvate, atunci când reteaua de distribuire ar contine particule
solide.

Gas
1/2” M

DESCRIERE
A

mm

G PV 24 RI
50

Gas
1/2” M

G PV 31 RI
28

G 38 RI
60

G 45 RI
36

Instalatia de alimentare cu gaz trebuie sa fie adecvata capacitatii centralei
si trebuie sa fie dotata cu conducte si dispozitive de siguranta si de control
prevazute de Normele în Vigoare.
Odata efectuata instalarea verificati daca jonctiunile (legaturile) executate
sunt ermetice dupa cum prevad Normele de instalare în vigoare.
EVACUARE GAZE ARSE SI ASPIRARE AER COMBURENT
(NECESAR ARDERII)
Conducta de evacuare si racordul la cosul de fum trebuie sa fie realizate în
conformitate cu Normele si regulamentele locale si nationale. Este obligatorie
utilizarea de conducte rigide, rezistente la temperatura, la condens si la solicitari
mecanice, bine izolate.
Conductele de evacuare neizolate sunt posibile surse de pericole.

Izolatiile jonctiunilor sunt realizate din materiale rezistente la temperaturi
de cel putin 250°C (de exemplu: mortar de ipsos (stuc), chituri, preparate din
silicon).
Centralele aspira aerul necesar arderii din încaperea unde sunt instalate
prin deschiderile de aerisire care trebuie sa fie realizate în conformitate cu
normele tehnice.
Este interzis sa astupati sau sa modificati dimensiunile deschiderilor de
aerisire.
=

=

A

¯ i

DESCRIERE
A
Øi

mm
Ø

G PV 24 RI
72
132

G PV 31 RI
77
142

G 38 RI
83
155

G 45 RI
97
182

Centralele sunt prevazute cu un termostat pentru evacuare gaze arse (fum)
(1) care este asezat în interiorul hotei de fum (2) si care, în cazul unor eventuale
scapari de gaze arse , întrerupe urgent functionarea aparatului.

2

1

INCARCARE SI GOLIRE INSTALATIE
Pentru centralele UNOBLOC trebuie sa fie prevazut un sistem special de
încarcare instalatie care se înfileteaza (se monteaza) pe linia de retur a instalatiei
termice.

INCARCARE
- Înainte de a începe aceasta faza verificati daca robinetul de evacuare
(golire) (1) al centralei este închis;

1

- Deschideti robinetul instalatiei de alimentare cu apa
- Încarcati încet pâna când pe manometru se va citi valoarea la rece de 1,5
bar;

- Închideti toate dispozitivele deschise anterior.
GOLIRE
- Înainte de a începe operatiunile de golire pozitionati întrerupatorul general
al instalatiei si pe acela al panoului de comanda pe „închis” (stins);
- Verificati daca robinetul instalatiei de alimentare cu apa este închis ;
- Racordati o conducta (tub) de plastic la garnitura de cauciuc a robinetului
de evacuare (1) si deschideti robinetul.
ON

OFF

SERVICIUL DE ASISTENTA TEHNICA
PREGATIREA PENTRU PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE
Înainte de pornirea si de verificarea functionala a aparatului trebuie sa se scoata
neaparat panoul anterior al centralei si trebuie sa se verifice daca:
- Robinetul de alimentare cu combustibil si cel de alimentare cu apa al
instalatiei termice sunt deschise
- Tipul de gaz si presiunea de alimentare sunt cele pentru care este
prevazuta centrala
- Presiunea în circuitul hidraulic, la rece, sa fie mai mare de 1 bar si
circuitul sa fie aerisit .
- Racordarile electrice, la reteaua de alimentare si la dispozitivele
instalatiei termice sunt facute corect,
- Conducta de evacuare a produselor de combustie este realizata în mod
adecvat.
PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE

Dupa ce ati efectuat operatiunile de pregatire pentru prima punere în functiune,
pentru a porni centrala este necesar sa:
- Reglati termostatul ambient la temperatura dorita (~ 20 °C) sau daca
instalatia este dotata cu programator orar sau cu termoreglare verificati
daca este “activat” si reglat (~ 20 °C).

- Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei pe „deschis” (aprins).

ON

OFF

- Pozitionati termostatul centralei la temperatura dorita.

Pozitionati selectorul VARA / IARNA pe pozitia IARNA.
- Apasati întrerupatorul principal al panoului de comanda si verificati daca sa aprins ledul verde de semnalizare.
Centrala va efectua faza de pornire si va ramâne în functiune pâna se va
ajunge la temperatura dorita si reglata.

În cazul în care apar anomalii de aprindere sau de functionare centrala va efectua
o “OPRIRE PRIN BLOCARE” semnalizata de ledul rosu de semnalizare de pe
panoul de comanda.
În cazul în care arzatorul nu se aprinde pentru redarea conditiilor de punere în
functiune:

Asteptati circa 1 minut si apoi:
- Apasati butonul “deblocare arzator” de pe panoul de comanda
- Asteptati sa fie efectuata toata faza de pornire pâna la aprinderea flacarii.

Daca defectiunea (anomalia) persista verificati daca a intervenit termostatul de
evacuare gaze arse, operând dupa cum urmeaza:
- Asteptati circa 5 minute si apoi scoateti capacul si reporniti termostatul de
evacuare gaze arse (C)
- Asteptati sa fie efectuata toata faza de pornire pâna la aprinderea flacarii.

Daca termostatul evacuare gaze arse intervine în mod repetat verificati
daca nu cumva conducta de evacuare gaze arse este înfundata si daca racordarea
a fost efectuata corect.
IMPORTANT
Interventia termostatului de siguranta poate duce la oprirea centralei fara sa
apara vreo semnalizare pe panoul de comanda.
Dupa interventia termostatului de siguranta, pentru repornire:
- asteptati ca temperatura apei din centrala sa scada sub 80°C
- scoateti capacul termostatului de siguranta
- apasati butonul de pornire manuala
- Asteptati sa fie efectuata toata faza de pornire pâna la aprinderea flacarii.

VERIFICAREA IN TIMPUL SI DUPA PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE
La punerea în functiune, trebuie sa verificati daca centrala efectueaza o oprire si
urmatoarea repornire:
- Modificând reglarea termostatului centralei;
- Intervenind asupra întrerupatorului principal al panoului de comanda;

- Intervenind asupra termostatului ambient sau asupra programatorului orar;

Verificati oprirea totala a centralei pozitionând întrerupatorul general al
instalatiei pe „închis”;
ON

OFF

Daca sunt îndeplinite toate conditiile, reporniti centrala si efectuati analiza
produselor de combustie.
Orificiul pentru prelevarea analizei produselor de combustie trebuie sa fie
realizat pe traseul rectiliniu al conductei de fum (a se vedea Normele în
vigoare).

OPRIREA (STINGEREA) TEMPORARA
În cazul în care lipsiti temporar la sfârsit de saptamâna, scurte calatorii, etc. si
sunt temperaturi externe mai mari de ZERO grade procedati dupa cum urmeaza:
- Pozitionati întrerupatorul principal al panoului de comanda pe „Închis” si
verificati stingerea ledului verde de semnalizare;

- Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei pe pozitia “închis (stins)”.
Daca temperatura externa scade sub ZERO grade (pericol de înghet)
procedura mai sus descrisa NU TREBUIE efectuata.
ON

OFF

Este deci necesar:
- Sa pozitionati termostatul centralei asa cum se indica în figura;
- Reglati termostatul ambient la o valoare de circa 10 °C si activati
programatorul anti – înghet.

OPRIREA (STINGEREA) PENTRU PERIOADE MAI LUNGI
Nefolosirea centralei pe o perioada mai lunga necesita efectuarea urmatoarelor
operatiuni:
- Pozitionati întrerupatorul principal al panoului de comanda pe „Închis” si
verificati stingerea ledului verde de semnalizare;

- Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei pe pozitia “închis (stins)”.

ON

OFF

- Închideti robinetii de alimentare cu combustibil si cu apa de la instalatia
termica.
Goliti instalatia termica daca exista pericol de înghet.

INTRETINERE SI REVIZIE
Revizia si întretinerea periodica este o „obligatie” prevazuta de normativele si
legile in vigoare si totodata este esentiala pentru siguranta randamentului si
duratei aparatului. Aceasta permite reducerea consumurilor, emisiilor de gaze
poluante si mentine produsul fiabil în timp.
Înainte de efectuarea operatiunilor de întretinere:
- Pozitionati întrerupatorul general al instalatiei si pe cel principal al
panoului de comanda pe „închis” (stins);
- Închideti robinetul de alimentare cu combustibil.

ON

OFF

Dupa ce ati efectuat operatiunile de revizie (întretinere) neaparat trebuie sa
refaceti reglarile originale si sa efectuati analiza produselor de combustie pentru
verificarea functionarii corecte.
REGLARI
Centralele UNOBLOC sunt prevazute pentru functionarea pe gaz metan (G20)
conform celor indicate în placa tehnica de timbru si au fost deja reglate din
fabrica conform valorilor din tabel (toleranta + 5%).
Reglarile sunt necesare dupa interventii de întretinere (revizie generala) sau
dupa înlocuirea valvei de gaz.
Reglarile trebuie sa fie efectuate exclusiv de Serviciul de Asistenta
Tehnica.
Parametri
GPV 24 RI

Indice Wobbe (la 15°C-1013 mbar)
Presiune nominala de alimentare
Arzator principal
numar duze
Diametru duze

MJ/m3
mbar
n°
Ø mm

Debit gaz (*)
Presiune duze

m3 /h
mbar

3
2,80
13,5

G20
GPV 31 RI G 38 RI
45,7
20
4
5
2,40
3,50
13,5

4,30
13,2

G 45 RI

6
5,10
12,7

(*) Temperatura: 15 °C, Presiune: 1013 mbar
- Defiletati circa trei tururi suruburile de la priza de presiune (A) si
racordati un manometru;
- Puneti în functiune centrala asa cum este descris la paginile 25 -26.

PRESIUNEA LA DUZE
- Verificati daca valoarea presiunii gazului la duze este cea înscrisa în
tabelul de la pag. 29 si eventual îndepartati capacul de protectie (C) si
actionati, cu instrumentele adecvate, asupra surubului de reglare pâna se
obtine valoarea prevazuta.
- Dupa terminarea efectuarii reglarilor deconectati manometrul si
reînsurubati surubul prizei de masura a presiunii (A).

C

B

TRANSFORMAREA FUNCTIONARII DE PE UN TIP DE GAZ PE ALT
TIP DE GAZ
Centralele UNOBLOC sunt prevazute pentru functionarea pe gaz metan (G20) si
pot fi transformate pentru functionarea pe G30 - G31 folosindu-se un kit special,
care trebuie comandat separat.
Transformarea trebuie efectuata numai de catre Serviciul de Asistenta
Tehnica .
Pentru montare urmati instructiunile furnizate odata cu kit-ul.
Dupa efectuarea transformarii, reglati din nou centrala urmând
instructiunile indicate mai jos si aplicate pe eticheta de gaz furnizata împreuna
cu kit-ul.
Parametri

GPV 24 RI
G30 G31

Indice Wobbe (la 15°C-1013 mbar)
Presiune nominala de alimentare
Arzator principal
numar duze
Diametru duze

MJ/m3 80,7
28-30
mbar
n°
3
Ø mm

1,50

Debit gaz (*)
Presiune duze

m3 /h
mbar

2,09
28,4

70,7
37

2,05
36,5

GPV 31 RI
G30 G31

G 38 RI
G 45 RI
G30 G31 G30 G31

80,6
28-30

80,6
28-30

70,7
37

70,7
37

80,6
28-30

4

5

6

1,50

1,45

1,45

2,70
28

2,66
34,7

3,29
28,5

3,24
35,7

3,92
27,8

70,7
37

3,96
35,7

(*) Temperatura: 15 °C, Presiune: 1013 mbar
ÎNLOCUIREA DUZELOR
- Închideti centrala pozitionând întrerupatorul general al instalatiei si cel
principal de pe panoul de comanda pe pozitia „Închis”.
- Închideti robinetul de alimentare cu combustibil
- Deschideti panoul anterior al centralei
- Desurubati de la arzator cele doua duze si înlocuiti-le cu cele pentru G30
– G31, furnizate împreuna cu kit-ul, folosind si garniturile de aluminiu
din dotare.

- Pentru functionarea pe G30 – G31 presostatul de reglare presiune valva
trebuie eliminat
- Pentru aceasta scoateti dopul (C) si însurubati pâna la capat surubul de
reglare, folosind instrumentele adecvate.

C

- Desurubati surubul prizei de presiune (A), circa trei ture si racordati un
manometru.
- Puneti centrala în functiune asa cum este descris la pagina 25 – 26.

A

PRESIUNEA LA DUZE
- Verificati daca valoarea presiunii gazului la duze este cea înscrisa în
tabelul de mai jos si eventual actionati asupra regulatorului instalat pe
linia de alimentare cu gaz G30 – G31 pâna se obtine valoarea indicata în
tabel.
- Dupa terminarea efectuarii reglarilor deconectati manometrul si
reînsurubati surubul prizei de presiune (A).

Parametri
Presiune duze

mbar

GPV 24 RI
G30 G31
28,4 36,5

GPV 31 RI
G30 G31
28
34,7

G 38 RI
G 45 RI
G30 G31 G30 G31
28,5 35,7 27,8
35,7

- Aplicati eticheta pentru gaz G30 – G31 (furnizata împreuna cu kit-ul) pe
partea interna a carcasei si scoateti-o pe cea pentru gaz G20.
Daca gazele G30-G31 sunt furnizate sub forma de amestec, procentajul
celor doua gaze este variabil si valoarea presiunii la duze va trebui adaptata în
functie de amestecul furnizat.

DEMONTAREA COMPONENTELOR SI CURATAREA CENTRALEI
Înainte de a efectua operatiuni de întretinere si curatenie:
- pozitionati întrerupatorul general al instalatiei si pe cel principal din panoul de
comanda pe pozitia “închis”.
EXTERNA
Curatarea carcasei externe a centralei si a panoului de comanda trebuie sa se
faca folosind cârpe umezite cu apa si sapun.
În cazul unor pete persistente umeziti cârpa cu un amestec de 50% apa si 50%
alcool diluat sau cu produse specifice.
Odata terminata curatarea uscati (stergeti) centrala cu grija.
ON

OFF

Nu folositi produse abrazive sau benzina sau detergenti agresivi.
INTERNA
Înainte de a începe demontarea componentelor închideti dispozitivele de
alimentare cu combustibil.
- Deschideti si scoateti panourile anterioare (1) si superioare (2) ale
mantalei

2

1

- Deconectati valva de gaz desurubând piulita (3);
- Desurubati piulitele (4) care fixeaza arzatorul si scoateti-l;

3

4

4

- Îndepartati capacul (5) al hotei de fum scotând piulitele de fixare
- Curatati arzatorul si suprafetele interne ale schimbatorului folosind o
perie sau un alt instrument adecvat;
- Dupa efectuarea operatiunilor de curatare si întretinere, remontati toate
componentele operând în mod opus celui descris si verificati etanseitatea
jonctiunilor.
5

EVENTUALE ANOMALII SI REMEDII

ANOMALIE
Miros de gaz

Miros de gaz nears

Condens pe
conductele de
evacuare fum
Combustie anormala

Întârzieri de
aprindere cu pâlpâiri
la arzator
Centrala se
murdareste în scurt
timp
Arzatorul nu
porneste la cererea
de caldura

CAUZA
Circuit de alimentare
gaz
Circuit evacuare
fum

Temperatura joasa a
gazelor arse
Presiune gaz arzator
Duze instalate
Curatare arzator si
schimbator caldura
Conductele de trecere
la schimbator
înfundate
Presiune gaz arzator

Combustie (ardere)

Defectarea
termostatului centralei
sau sondelor
Interventie termostat
de siguranta
Interventie termostat
evacuare fum (ledul
rosu aprins pe
dispozitivul de
aprindere si control
flacara si pe panoul de
comanda)
dispozitivul de
aprindere si control
flacara blocate (ledul
rosu aprins pe placa si

REMEDIU
Verificati etanseitatea
jonctiunilor si închiderea
prizelor de presiune
Verificati:
- etanseitatea
jonctiunilor
- eliminarea
înfundarilor
- calitatea
combustibilului
Verificati reglarile de
ardere si capacitatea
(debitul) combustibilului
Verificati reglarea
Verificati diametrul
Verificati conditiile
Verificati curatarea
conductelor de trecere
Verificati curatarea
conductelor de trecere
Verificati culoarea
flacarii
Verificati reglarea
combustiei
Verificati

Reporniti
Verificati conducta de
evacuare fum

Verificati

Centrala nu porneste

pe panoul de
comanda)
Nealimentare electrica
(led verde stins)

Centrala nu se
încalzeste

Corpul generatorului
murdar
Debit insuficient la
arzator
Reglare centrala

Generatorul intra în
blocare de siguranta
termica

Reglare centrala

Lipsa apa

Generatorul se
încalzeste dar
sistemul de încalzire
este rece
Pompa de recirculare
nu porneste

Prezenta aer în
instalatie

Pompa de recirculare
defecta

Interventie frecventa Supapa de siguranta
a supapei de
instalatie
siguranta a instalatiei
Presiune circuit
instalatie

Vas expansiune
instalatie

Verificati:
Conectarile electrice
siguranta
Curatati camera de
combustie
Verificati reglarea
arzatorului
Verificati corecta
functionare
Verificati termostatul
centralei la maxim
Verificati corecta
functionare
Verificati cablurile
electrice
Verificati pozitia bulbilor
sondelor
Verificati ventilul de
aerisire
Verificati presiunea pe
circuitul de încalzire
Scoateti aerul din
instalatie

Deblocati pompa de
recirculare
Înlocuiti pompa de
recirculare
Verificati conectarea
electrica a pompei de
recirculare
Verificati reglarea sau
eficienta
Verificati presiunea de
încarcare
Verificati reductorul de
presiune
Verificati eficienta

