
1.1 RECOMANDĂRI PENTRU INSTALARE. 
Numai tehnicienii autorizați au voie să instaleze 
aparatele consumatoare de combustibili gazoși 
IMMERGAS.  
Cazanele “Victrix 90 1 I” pot fi instalate într-o 
încăpere adecvată (camera centralei). 
Instalarea trebuie realizată conform legislației, 
prescripțiilor, normativelor și standardelor în 
vigoare. 
 
Atenție: Aceste cazane au fost proiectate 
exclusiv pentru a fi instalate pe perete. 
Ele trebuie utilizate pentru încălzirea 
încăperilor sau pentru scopuri similare. 
Aceste cazane sunt utilizate pentru a încălzi apa 
la o temperatură sub punctul de fierbere la 
presiunea atmosferică. De aceea, trebuie 
racordate la o instalație de încălzire 
corespunzătoare performanțelor și puterii lor. 
Înainte de a instala aparatul asigurați-vă că 
furnitura este în bună stare; în caz contrar 
adresați-vă imediat furnizorului. 
Elementele de ambalare (agrafe, cuie, saci din 
plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie 
lăsate la îndemâna copiilor deoarece sunt 
potențiale surse de pericol. 
Nu depozitați obiecte inflamabile în imediata 
apropiere a cazanului (hârtie, haine, plastic, 
polistiren etc.). 
În cazul unor anomalii, defecte sau funcționări 
necorespunzătoare cazanul trebuie oprit și 
trebuie chemat un tehnician service autorizat 
Immergas (care are pregătirea necesară și piese 
de schimb originale). 
Nu încercați să modificați sau să reparați singur 
persoană. 
Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus duce 
la pierderea dreptului la garanție și la asumarea 
responsabilității personale în ceea ce privește 
cazanul. 
• Reguli pentru instalare: aceste cazane nu au 
fost proiectate pentru a fi instalate pe standuri 
sau pe pardoseală (Fig. 1-1), ci pentru a fi 
instalate pe perete. Peretele trebuie să fie 
neted, lipsit de proeminențe sau adâncituri  ce 
pot împiedica lipirea perfectă a cazanului de 
perete. Instalarea cazanului pe perete trebuie 
să garanteze o susținere stabilă și eficientă a 
acestuia. Diblurile (furnizate de serie) trebuie 
utilizate împreună cu consola numai pentru 
fixarea aparatului pe perete; ele pot asigura o 
fixare aecvată numai dacă sunt introduse 
corect (în conformitate cu standardele tehnice) 
în zidurile construite din cărămidă plină sau 
semiplină. În cazul pereților construiți din 
cărămidă perforată sau din alte materiale cu 
capacitate de încărcare statică limitată, este 
necesară efectuarea unor verificări statice 
preliminare a sistemului de susținere a 
cazanului. 
N.B.:  șuruburile cu cap hexagonal ale 
diblurilor aflate în setul de livrare vor fi 
utilizate exclusiv pentru fixarea plăcii de 
susținere (consolei) a cazanului pe perete. 
 

1.2 POZIȚIONAREA CAZANULUI. 
Gama cazanelor “Victrix 90 1 I” poate fi 
instalată: 
- în exterior; 
- în camere exterioare, adiacente clădirii care 
este deservită, localizate într-o zonă 

INSTALAREA CAZANULUI descoperită, cu condiția ca aceasta să fie 
separată structural și fără pereți comuni. 
- în clădiri destinate altor scopuri sau în spații 
inserate în volume ale clădirii pe care le 
deservesc. 
Aceste spații trebuie utilizate numai drept 
camere ale centralei termice. 
 
Atenție: instalarea dispozitivelor alimentate cu 
gaz care are o densitate mai mare de 0,8 (GPL) 
este permisă numai în camere supraterane, cu 
posibilitatea comunicării cu alte camera 
supraterane. În ambele cazuri, suprafața 
utilizată nu trebuie să prezinte denivelări sau 
adâncituri capabile să creeze pungi de gaz care 
să genereze situații periculoase. 
 
Înălțimea camerei de instalare. 
Instalarea unui singur aparat: încăperea trebuie 
să aibă minimum 2 m înălțime. 
Instalarea mai multor cazane în cascadă (2 sau 
3 cazane VICTRIX 90 1 I): luînd în considerare 
dimensiunile cazanului, de conducta de 
evacuare a gazelor de ardere (care trebuie să 
aibă o pantă de 3%) și de colectorul hidraulic, 
camera trebuie să aibă o înălțime de minimum 
2,30 m. 
Dimensiunile indicate mai sus permit instalarea 
corectă a cazanelor. 
 
Dispunerea aparatelor în camera centralei. 
Un singur cazan: distanțele dintre orice parte 
externă a cazanului și pereții verticali sau 
orizontali ai camerei trebuie să permită accesul 
pentru reglarea dispozitivelor de siguranță și 
control, precum și pentru întreținerea 
periodică. 
Mai multe cazane care nu sunt conectate între 
ele, dar sunt instalate în aceeași cameră: 
trebuie să existe o distanță de minimum 200 
mm între cazanele instalate pe același perete, 
pentru a permite accesul pentru reglarea 
dispozitivelor de siguranță și control, precum și 
pentru întreținerea periodică. 
Instalarea în cascadă (2 sau 3 cazane VICTRIX 
90 1 I): vezi instrucțiunile de la par. 1.13. 
 

1.3 AERISIREA ȘI VENTILAREA  
       ÎNCĂPERILOR DE INSTALARE. 
 
Camerele trebuie să aibă una sau mai multe 
orificii neobturabile pentru ventilație în pereții 
exteriori. Orificiile pentru ventilație pot să fie 
protejate de grile metalice, plase şi/sau grile 
antiploaie, cu condiția ca suprafața de 
ventilație să nu fie micșorată. 
Orificiile pentru ventilație trebuie să fie 
executate şi amplasate astfel încât să nu se 
formeze pungi de gaz, indiferent de 
conformația acoperişului. 
 
Ventilația pentru instalarea în spații 
exterioare. Minimul de suprafață liberă, în 
conformitate cu puterea totală de încălzire, nu 
trebuie să fie mai mică de (valorile sunt 
rotunjite la valoarea superioară): 
 
a) camere supraterane (S≥Qx10). 
S > 928 cm2 pentru un Victrix 90 1 I individual 
S > 1856 cm2 pentru două Victrix 90 1 I în 
cascadă 
S > 2784 cm2 pentru trei Victrix 90 1 I în 
cascadă 
 
b) subsoluri şi pivnițe la până la -5 m de la 
nivelul de referință (S≥Qx15). 

 

S > 1392 cm2 pentru un Victrix 90 1 I individual 
S > 2784 cm2 pentru două Victrix 90 1 I în 
cascadă 
S > 4176 cm2 pentru trei Victrix 90 1 I în 
cascadă 
 
c) pivnițe la o adâncime cuprinsă între -5 m şi -
10 m de la nivelul de referință (S≥Qx20, min. 
5000 cm2). 
S > 5000 cm2 pentru un Victrix 90 1 I individual 
S > 5000 cm2 pentru două Victrix 90 1 I în 
cascadă 
S > 5568 cm2 pentru trei Victrix 90 1 I în 
cascadă 
În toate cazurile zona liberă a fiecărui orificiu 
nu trebuie să fie mai mică de 100 cm2. 
 
Important: La instalarea cazanelor alimentate 
cu gaz cu o densitate mai mare decât 0,8 (GPL) 
în camere exterioare, deasupra nivelului 
solului, cel puțin 2/3 din suprafața de ventilație 
trebuie să fie la nivelul solului, cu o înălțime 
minimă de 0,2 m. 
Orificiile pentru ventilație trebuie să fie la cel 
puțin 2 m distanță de goluri, denivelări sau de 
deschiderile de comunicare dintre camere 
situate sub nivelul conductelor de scurgere 
pentru o putere de încălzire nu mai mare de 
116 kW şi la 4,5 m pentru puteri de încălzire 
mai mari. 
Ventilația pentru instalarea în clădiri 
proiectate şi pentru altă utilizare sau în 
camere inserate în clădirea deservită. Orificiul 
de ventilație nu trebuie să fie mai mic de 3000 
cm2 în cazul gazului natural şi mai mic de 5000 
cm2 pentru GPL. 
 
Evacuarea gazelor de ardere 
Cazanul “Victrix 90 1 I” trebuie să fie racordat la 
un singur coș eficient pentru evacuarea gazelor 
de ardere. 
 
N.B.: În cazul instalării individuale, “Victrix 90 1 
I” poate fi racordat la sistemul pentru întubare 
flexibil pentru cazanele cu condensare Ø80 mm 
(par. 1.12). 
 
Ca alternativă, cazanul “Victrix 90 1 I” poate 
evacua gazele de ardere în mod direct la 
exterior, utilizând seturile speciale pentru 
evacuarea gazelor de ardere descrise în 
prezentul manual (par. 1.10 și 1.11). 
 
La instalarea cazanelor “Victrix 90 1 I” în 
cascadă, colectorul de evacuare a gazelor de 
ardere (furnizat de către Immergas) trebuie să 
fie conectat la un coș de fum dimensionat 
adecvat și eficient (paragraful 1.13). 
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1.4 INSTALAREA LA EXTERIOR. 
Cazanul “Victrix 90 1 I” are un grad de izolație 
electrică IPX5D şi poate fi instalată așadar şi la 
exterior, fără a fi necesară adăugarea unor 
protecții electrice adiționale. 
 
Atenție: Toate seturile opționale care ar putea 
fi racordate cazanului trebuie să fie protejate în 
funcție de gradul lor de protecție electrică. 
 

1.5 PROTECȚIA ANTIÎNGHEȚ. 
Temperatura minimă –5oC. Cazanul este 
prevăzut standard cu o funcție antiîngheț care 
pune în funcțiune pompa şi arzătorul atunci 
când temperatura apei din circuitul intern al 
cazanului coboară sub 3oC. 
Funcția antiîngheț este asigurată numai dacă: 
- cazanul este racordat în mod corect la 
circuitele de alimentare cu gaz şi energie 
electrică; 
- întreruptorul general este cuplat; 
- cazanul nu este în stare de „blocare a 
aprinderii”; 
- componentele esențiale ale cazanului nu sunt 
în avarie. 
În aceste condiţii cazanul este protejat contra 
îngheţului până la o temperatură a ambientului 
de minim – 5oC. 
 
Temperatura minimă –15oC. În cazul în care 
cazanul este instalat într-un loc unde 
temperatura poate coborî sub – 5oC și în cazul 
în care poate lipsi alimentarea cu gaz sau 
cazanul este în stare de “blocare a aprinderii”, 
aparatul poate îngheța. 
Pentru a preveni riscul de îngheţ, respectaţi 
următoarele instrucţiuni: 
- Protejați de îngheț circuitul de încălzire 
introducând în acesta un lichid antigel de bună 
calitate (special pentru instalațiile de încălzire), 
urmând cu rigurozitate instrucțiunile 
fabricantului acestui lichid cu privire la 
procentajul necesar în raport cu temperatura 
minimă până la care se doreşte protejarea 
instalației. 
 
Materialele cu care sunt realizate cazanele 
rezistă la lichidele antigel pe bază de glicoli 
etilenici sau propilenici. 
Pentru durata de viață şi eventuala înlocuire, 
urmați indicațiile furnizorului. 
- Protejați de îngheț sifonul de evacuare a 
condensatului şi placa electronică utilizând un 
accesoriu care poate fi furnizat la cerere (set 
antiîngheț) compus din două rezistențe 
electrice, din cablurile aferente şi dintr-un 
termostat de comandă (citiți cu atenție 
instrucțiunile pentru instalare aflate în 
ambalajul set-ului accesoriului). 
 
Protecţia antiîngheţ a cazanului este asigurată 
în acest mod numai dacă: 
- cazanul este racordat corect la circuitul de 
alimentare electric; 
- întreruptorul general este cuplat; 
- componentele set-ului antiîngheţ nu sunt în 
avarie. 
 
În aceste condiţii, cazanul este protejat contra 
îngheţului până la o temperatură de – 15oC. 
Garanţia nu acoperă daunele datorate 
întreruperii furnizării energiei electrice sau 
nerespectării celor menţionate în paginile 
precedente. 

1.7 RACORDĂRILE. 
Racordarea la gaz (aparat de categoria II2H3+). 
Cazanele sunt construite pentru a funcționa cu 
gaz metan (G20) sau cu GPL. Conducta de 
alimentare trebuie să aibă diametrul egal sau 
mai mare decât racordul cazanului 3/4” G. 
 
N.B.: conducta de alimentare cu gaz trebuie să 
fie dimensionată corect, conform normativelor 
în vigoare, cu scopul de a garanta debitul de 
gaz necesar la arzător chiar şi în condiții de 
putere maximă a generatorului şi de a garanta 
eficiența aparatului (vezi datele tehnice). 
Sistemul de racordare trebuie să fie realizat 
conform normativelor. 
Înainte de efectuarea racordului la țeava de 
alimentare cu gaz curățați cu atenție instalația 
de alimentare cu combustibil pentru a 
îndepărta eventualele reziduuri ce pot 
compromite buna funcționare a cazanului. 
Asigurați-vă că tipul de gaz din conducta de 
alimentare corespunde cu cel pentru care 
cazanul a fost echipat/reglat din fabrică (a se 
vedea placa matricolă a cazanului).  

Dacă tipul gazului este diferit, este necesară o 
intervenție asupra cazanului pentru conversia 
acesteia la un acel tip de gaz (vezi secțiunea 
despre conversia aparatelor în cazul schimbării 
tipului de gaz). Trebuie verificată presiunea 
dinamică a gazului în rețeaua de alimentare 
(metan sau GPL), care trebuie să corespundă cu 
cea necesară cazanului, deoarece niveluri 
scăzute pot reduce puterea generatorului și pot 
provoca disfuncționalități. 
Asigurați-vă că robinetul de gaz este instalat 
corect. 
Pe conducta de admisie a gazului, în exteriorul 
încăperii în care este instalat cazanul trebuie să 
fie instalat la vedere şi foarte uşor accesibil un 
robinet de izolare manual la 90o cu închidere 
rapidă şi cu limitatoare de cap de cursă în 
pozițiile total deschis şi total închis. 

 

1.6 DIMENSIUNILE PRINCIPALE. 

Legendă: 
V - Conexiune electrică 
G - Alimentare cu gaz 
R - Retur instalaţie de încălzire 
M - Tur instalaţie de încălzire 
SC - Evacuare condensat   
       (diametrul interior minim  
       Ø13 mm) 
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Legendă: 
1 – Siguranţă fuzibilă 2AF 
2 – 230 Vca – 50 Hz 
3 – Pompă externă de circulaţie  
      (opţională) max. 1A 
4 – Sondă pentru exterior (opţională) 
5 – Regulator de temperatură (opţional) 
6 – Sondă pentru boiler (opţional) 

7 – Termostat de ambianţă (opţional) 
8 – Vană cu trei căi (opţională) 
9 – Comutator regim vară (opţional) 
10 – Intrare analogă 
11 – Clip pentru setarea adreselor în  
         cascadă 
12 – Interfaţă serială pentru descărcarea 
         datelor 

Calitatea combustibilului gazos. Cazanul a fost 
proiectat să funcționeze cu combustibil gazos 
fără impurități; în caz contrar se recomandă 
montarea unui filtru în amonte de cazan pentru 
a elimina impuritățile din gaz. 
 

Rezervorul pentru stocare (în cazul alimentării 
cu GPL). 
- Se poate întâmpla ca rezervoarele pentru 
stocarea GPL-ului să conțină reziduuri de gaze 
inerte (azot) care afectează amestecul de gaze 
furnizat cazanului, fapt ce determină o 
funcționare anormală a acestuia. 
- Din cauza compoziției amestecului de GPL se 
poate constata, în perioada de stocare, o 
stratificare a componentelor amestecului în 
rezervor. Aceasta poate cauza variația puterii 
calorifice a amestecului furnizat cazanului, 
având drept consecință variația performanțelor 
acestuia. 
 

Racordarea hidraulică. 
Atenție: Pentru a nu pierde garanția, înainte de 
a racorda cazanul spălați cu grijă instalația de 
încălzire (conducte, radiatoare etc.) cu 
substanțe detartrante pentru a îndepărta 
eventualele reziduuri care ar putea 
compromite buna funcționare a cazanului. 
 

Se recomandă instalarea unui filtru pentru 
colectarea şi separarea impurităților prezente 
în instalație (filtru împotriva nămolului). Pentru 
a evita depunera calcarului în instalația de 
încălzire trebuie să respectate prescripțiile 
normelor în vigoare privind tratarea apei în 
instalațiile de încălzire. Racordările hidraulice 
trebuie executate corect, utilizând racordurile 
de pe placa de susținere a cazanului. Refularea 
supapei de siguranță a cazanuluii trebuie 
racordată la o pâlnie de scurgere care este 
livrată cu cazanul dar nu este montată și, la 
rândul său, aceasta trebuie racordată la o 
conductă de canalizare. În caz contrar, 
producătorul nu poate fi făcut responsabil dacă 
supapa de evacuare refulează inundând 
încăperea. 
 

Evacuarea condensatului. Pentru evacuarea 
condensatului produs de cazan este necesară 
racordarea la rețeaua de canalizare prin 
intermediul unor conducte rezistente la 
condensatul acid, având diametrul interior de 
cel puțin 13 mm. Racordarea cazanului la 
rețeaua de canalizare trebuie efectuată astfel 
încât să se evite înghețarea lichidului care 
circulă prin interiorul conductei. Înainte de 
punerea în funcțiune a cazanului asigurați-vă de 
faptul că condensatul poate fi evacuat în mod 
corect. 

În afară de aceasta este necesar să vă 
conformați reglementărilor naționale şi locale 
în vigoare pentru evacuarea apelor uzate. 
 

Racordarea electrică. Instalația electrică 
trebuie să fie realizată în conformitate cu 
normativele în vigoare. Cazanul „Victrix 90 1 I” 
are gradul de protecție IPX5D pentru întregul 
aparat. Siguranța electrică a aparatului este 
asigurată în momentul în care acesta este 
racordat corect la o priză de împământare 
eficientă, realizată conform normelor în vigoare 
privind siguranța electrică. 
 

Atenție: Producătorul Immergas SpA este 
exonerat de orice responsabilitate privind 
daunele provocate persoanelor sau lucrurilor și 
cauzate de lipsa împământării sau de realizarea 
acesteia fără îndeplinirea cerințele 
normativelor în vigoare.  
 

Verificați faptul că instalația electrică 
corespunde puterii maxime absorbite de cazan, 
indicată pe eticheta cu seria matricolă. 
Cazanele sunt echipate cu un cablu de 
alimentare de tip „X” fără ştecher. Cablul de 
alimentare trebuie conectatat la o rețea de 230 
V ± 10% / 50 Hz respectând polaritatea Fază-

Nul şi legarea la priza de împământare . Pe 
traseul cablului de alimentare trebuie montat 
un întreruptor multipolar, cu clasa III de 
supratensiune.  Întreruptorul general trebuie 
instalat în exteriorul încăperii în care se află 
cazanul, într-o poziție semnalizată şi accesibilă. 
În cazul înlocuirii cablului de alimentare apelați 
la un Centru Autorizat de Service Immergas. 
Cablul de alimentare trebuie montat conform 
indicațiilor. 
În cazul în care trebuie înlocuită siguranța 
fuzibilă de pe placa de reglare, se va folosi o 
siguranță fuzibilă rapidă de 2A. Pentru 
alimentarea cazanului de la rețeaua electrică 
nu este permisă utilizarea de adaptoare, prize 
multiple sau prelungitoare electrice. 
Dacă la realizarea legăturilor electrice nu s-a 
respectat polaritatea Fază - Nul cazanul nu va 
detecta prezența flăcării şi sistemul lui de 
aprindere va intra în avarie. 
Atenție: şi în cazul nerespectării polarității fază-
nul, dacă pe conductorul de nul există o 
tensiune reziduală temporară mai mare de 30 
V, cazanul poate funcționa (dar numai 
temporar). Asigurați-vă că polaritatea şi 
tensiunea sunt corespunzătoare utilizând 
aparate de măsură adecvate şi nu cu creioane 
de tensiune. 

1.8 REGULATORUL DE TEMPERATURĂ  
      (OPȚIONAL). 
Cazanul este compatibil cu regulator pentru 
cascadă și zone, gestionar de zonă şi sondă 
pentru exterior. 
Aceste componente sunt disponibile sub formă 
de seturi separate de cazan şi se pot furniza la 
cerere. 
Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare şi 
utilizare aflate în seturile accesoriilor. 
• Regulatorul pentru cascadă şi zone (Fig. 1-6) 
se conectează la cazan prin intermediul a doi 
conductori, este alimentat la 230 V şi permite: 
- gestionarea unui circuit hidraulic cu 2 zone de 
amestec (vană de amestec); 1 zonă directă; un 
boiler şi pompele aferente; 
- autodiagnoză cu afişarea pe display a 
eventualelor anomalii de funcționare ale 
cazanului; 
- setarea a două valori ale temperaturii 
ambientale: una pentru zi (temperatura 
confort) şi una pentru noapte (temperatură 
redusă – de gardă); 
- gestionarea temperaturii apei calde de 
consum (în cazul racordării la un boiler); 
- gestionarea temperaturii pe tur a cazanului în 
funcție de temperatura exterioară; 
- selectarea regimului de funcționare dorit 
dintre posibilele alternative pentru fiecare 
circuit hidraulic individual: 
- funcționare permanentă la temperatura 
confort; 
- funcționare permanentă la temperatura 
redusă; 
- funcționare permanentă la temperatură 
reglabilă antiîngheț. 
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• Gestionarul de zonă (Fig. 1-7). Panoul 
gestionarului de zonă permite utilizatorului, pe 
lângă funcțiile ilustrate la punctul precedent, să 
controleze toate informațiile importante 
referitoare la funcționarea aparatului și a 
instalației de încălzire, având posibilitatea de a 
interveni foarte uşor asupra parametrilor setați 
anterior, fără a fi necesară deplasarea la locul 
unde este instalat regulatorul de cascadă şi de 
zone. Cronotermostatul încorporat în panoul de 
comandă de la distanță permite reglarea 
temperaturii pe tur a instalației la necesitățile 
reale ale ambientului de încălzit, astfel încât să 
se obțină temperatura dorită cu extremă 
precizie şi, deci, cu o evidentă economie a 
costurilor de gestionare. În afară de aceasta, 
permite afişarea temperaturii ambiente şi a 
temperaturii efective din exterior (dacă este 
prezentă sonda pentru exterior). 
Cronotermostatul este alimentat în mod direct 
din regulatorul de cascada prin intermediul a 2 
conductori. 
• Sondă de temperatură pentru exterior (Fig. 1-
8). Sonda poate fi conectată direct la sistemul 
electrică a cazanului şi permite scăderea 
automată a temperaturii maxime pe tur în cazul 
creşterii temperaturii exterioare, astfel încât 
căldura furnizată instalației să fie în 
concordanță cu variația temperaturii 
exterioare. Sonda pentru exterior acționează 
întotdeauna atunci când este conectată, 
independent de prezența sau de tipul 
regulatorului de temperatură utilizat şi poate 
funcționa împreună cu ambele tipuri de 
regulatoare de temperatură. Conectarea 
electrică a sondei pentru exterior trebuie 
făcută la bornele G şi J ale regletei de conectare 
X86 a cazanului (Fig. 1-4). 
 

Conectarea electrică a regulatorului pentru 
cascadă şi zone sau a unui cronotermostat 
On/Off (opționale). Operaţiunile descrise în 
continuare se vor efectua după ce s-a întrerupt 
alimentarea cu energie electrică a aparatului. 
Eventualul termostat sau cronotermostat 
On/Off se conectează la bornele „E” şi „F”, 
eliminând puntea X40 (Fig. 1-4). Asigurați-vă că 
termostatul On/Off are contactul de tip „fără 
potențial”, adică independent de tensiunea din 
rețea, deoarece în caz contrar s-ar putea 
deteriora placa electronică de reglare. 
Eventualul regulator pentru cascadă şi zone 
trebuie să fie conectat prin intermediul 
bornelor 37 şi 38 la bornele „M” şi „O” ale 
regletei de conectare X86 (din cazan), 
respectând polaritatea și eliminând puntea X40 
(Fig. 1-4); conectarea cu polaritate greșită, 
chiar dacă nu deteriorează regulatorul,nu 
permite funcţionarea acestuia. 
Atenție: Dacă este utilizată comanda de la 
distanță trebuie să existe două linii separate 
conform normelor în vigoare privind instalațiile 
electrice. Conductele cazanului nu trebuie 
utilizate niciodată ca prize de împământare ale 
instalației electrice sau telefonice. 

Asigurați-vă de eliminarea acestui risc înainte 
de a conecta electric cazanul. 
 

Instalarea cu circuit care funcționează direct la 
temperatură joasă. Cazanul poate alimenta în 
mod direct o instalație de temperatură joasă 
limitând temperatura maximă pe tur a acestuia, 
într-un domeniu cuprins între 20 şi 85 oC. 
Pentru a modifica temperatura maximă pe tur a 
cazanului modificați valoarea parametrului 
numărul 4, conform procedurii „mod 
parametrii”. În acest caz se recomandată 
inserarea, în serie cu alimentarea cazanului, a 
unui dispozitiv de siguranță format dintr-un 
limitator de temperatură de 55 oC. Limitatorul 
trebuie să fie poziționat pe conducta de tur a 
instalației, la o distanță mai mare de 2 metri 
față de cazan. 
 

1.9 INSTALAREA TERMINALELOR PENTRU  
      ADMISIA AERULUI ȘI EVACUAREA  
      GAZELOR DE ARDERE. 
Immergas furnizează, separat de cazan, diferite 
soluții pentru instalarea conductelor de admisie 
aer şi de evacuare a gazelor de ardere, fără de 
care de care cazanul nu poate funcționa. 
Atenție: cazanul trebuie instalat numai 
împreună cu conducte originale Immergas 
„Serie Verde” din material plastic pentru 
admisia aerului şi evacuarea gazelor de 
ardere, în conformitate cu normativele în 
vigoare. Acest tip de conductă poate fi 
identificat grație unui marcaj cu următoarea 
inscripție: „solo per caldaie a condensazione”, 
adică „numai pentru cazane cu condensare”. 
 

• Factori de rezistență şi lungimi echivalente. 
Fiecare componentă a sistemului pentru 
evacuarea gazelor de ardere are un anumit 
factor de rezistență, obținut prin probe 
experimentale şi specificat în tabelul următor. 
Factorul de rezistență al fiecărei componente 
este independent de tipul cazanului pe care 
este instalat şi este o mărime adimensională. În 
schimb el este condiționat de temperatura 
fluidelor care trec prin interiorul conductei şi 
variază în funcție de întrebuințarea 
componentelor pentru admisia aerului sau 
pentru evacuarea gazelor de ardere. Fiecare 
componentă în parte are o rezistență 
corespunzătoare unei anumite lungimi în metri 
de conductă de acelaşi diametru: aşa numita 
lungime echivalentă. Toate cazanele au un 
Factor de Rezistență maxim, obținut 
experimental, egal cu 100. Factorul de 
rezistență maxim admisibil corespunde 
rezistenței întâmpinate în cazul funcționării cu 
lungimea maximă a conductelor, pentru fiecare 
tip de set terminal. Aceste informații permit 
efectuarea calculelor pentru verificarea 
posibilității realizării celor mai variate 
configurații de conducte de admisie a aerului şi 
de evacuare a gazelor de ardere. 

Garnituri pentru conductele “serie verde”. 
Dacă lubrifierea componentelor (deja efectuată 
de către producător) nu este suficientă, 
îndepărtați lubrifiantul rezidual utilizând o 
cârpă uscată, apoi dați racordurile cu talc 
industrial sau de uz comun. 
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Cot 45o Ø 80 

Cot 90o Ø 80 

Evacuare 
1,6 

Evacuare 
3,6 

Evacuare 
2,6 

Evacuare 
1,9 

Evacuare 
3,1 

Evacuare 
1,2 

Evacuare 
m 11,0 

Evacuare 
m 13,9 

Evacuare 
m 19,0 

Evacuare 
m 22,3 

Evacuare 
m 5,6 

Evacuare 
m 7,9 

Evacuare 
m 4,0 

Conductă Ø 80, 1 m 

Terminal evacuare Ø 80 

TIP CONDUCTĂ 

Conductă  concentrică Ø 80/125 m 1 

Cot  concentric 90o Ø 80/125 

Cot  concentric 45o Ø 80/125 

Terminal complet cu evacuare 
verticală Ø 80 

Admisie 
și 

evacuare 
13,3 

Admisie 
și 

evacuare 
16,7 

Admisie 
și 

evacuare 
22,9 

Admisie 
și 

evacuare 
26,8 

Admisie 
și 

evacuare 
6,8 

Admisie 
și 

evacuare 
9,5 

Admisie 
și 

evacuare 
4,9 

Factor de 
rezistență 

(R) 

Tabelul Factorilor de Rezistență și al Lungimilor Echivalente 

Lungimea echiv. în 
m a conductei 
concentrice Ø 

80/125 

Lungimea echiv. 
în m a conductei 
concentrice Ø 80 

Terminal complet admisie/evacuare  
orizontal concentric Ø 80/125 

Terminal admisie /evacuare  
orizontal concentric Ø 80/125 

Terminal complet admisie/evacuare  
vertical concentric Ø 80/125 

Terminal admisie/evacuare  vertical 
concentric Ø 80/125 

Evacuare 
m 1,0 

Evacuare 
m 2,6 

Evacuare 
m 1,6 

Evacuare 
m 2,1 

Evacuare 
m 1,3 

Evacuare 
m 3 
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1.9 INSTALAREA CAZANULUI ÎN  
      CONFIGURAȚIA TIP “C”. 
Cazanul “Victrix 90 1 I” iese din fabrică în 
configurația tip “B23” (cameră de ardere 
deschisă şi tiraj forțat). Pentru a schimba 
configurația cazanului în tip “C” (cameră de 
ardere etanşă şi tiraj forțat), demontați 
adaptorul de Ø80, cadrul şi garnitura prezente 
pe capacul cazanului. 
 

Set concentric orizontal pentru admisie-
evacuare Ø80/125. 
Montarea setului (Fig. 1-10): instalați adaptorul 
Ø80/125 (1) pe orificiul central al cazanului. 
Faceți să alunece garnitura (2) de-a lungul 
adaptorului (1) până la canelura specială apoi 
fixați-o de capac cu ajutorul plăcii metalice 
subțiri (3) demontate anterior. Introduceți până 
la capăt cotul (4) cu capătul „tată” în adaptorul 
(1). Introduceți până la capăt terminalul coaxial 
cu Ø80/125 (5) cu capătul „tată”  (neted) în 
capătul „mamă” al adaptorului (4) (cu garnitură 
cu umăr), asigurându-vă că ați inserat deja 
garniturile interioară (6) şi exterioară (7), în 
acest mod obținându-se etanşarea şi îmbinarea 
corectă a elementelor care compun setul. 
 

• Îmbinarea prin mufare a conductelor de 
prelungire şi a coturilor concentrice  Ø80/125. 
Pentru a mufa eventualele prelungiri cu alte 
elemente ale sistemului de conducte, procedați 
după cum urmează: introduceți până la capăt 
conducta sau cotul concentric cu capătul „tată”   

(neted) în capătul „mamă” (cu garnitură cu 
umăr) al elementului instalat anterior. Astfel se 
obține etanşarea şi îmbinarea corectă a 
elementelor. 
Setul Ø80/125 poate fi instalat cu ieşirea în 
spate, lateral dreapta, laterală stânga sau 
frontal. 
• Prelungiri pentru setul orizontal. Setul 
orizontal de admisie/evacuare Ø80/125 poate 
fi prelungit până la o lungime maximă 
orizontală de 10 m (fig. 1-11), incluzând 
terminalul prevăzut cu grilă și excluzând cotul 
concentric de la ieşirea din cazan. Această 
configurație corespunde unui factor de 
rezistență egal cu 100. În acest caz este necesar 
să se comande conductele de prelungirile 
corespunzătoare. 
 

N.B.: la instalarea conductelor este necesar să 
se prevadă o înclinare minimă a acestora de 3% 
către cazan şi să se instaleze câte un colier de 
susținere din 3 în 3 metri. 
 

• Grila exterioară. N.B.: din motive de siguranță 
este interzisă obturarea, chiar şi provizorie, a 
gurii de admisie/evacuare a terminalului 
cazanului. 
 

Set vertical cu țiglă din aluminiu Ø80/125. 
Montarea setului (Fig. 1-13): Introduceți până 
la capăt adaptorul Ø80/125 (1) pe orificiul 
central al cazanului. Faceți să alunece garnitura 
(2) de-a lungul adaptorului (1) până la canelura  

specială, apoi fixați-o de capac cu ajutorul 
plăcuței metalice (3) demontate anterior. 
Instalarea țiglei false din aluminiu: înlocuiți 
țiglele existente cu țigla din aluminiu (5), 
aşezând-o astfel încât apa de ploaie să se poată 
scurge. Fixați pe țigla din aluminiu semicochilia 
fixă (6) şi introduceți conducta de 
admisie/evacuare (7). Introduceți până la capăt 
terminalul concentric Ø80/125 cu capătul 
„tată”  (neted) în capătul „mamă” (cu garnitură 
cu umăr) al adaptorului (1), asigurându-vă că 
ați introdus în prealabil garnitura (4). În acest 
mod se obține etanşarea şi îmbinarea corectă a 
elementelor care compun setul. 
 
• Îmbinarea prin mufare a conductelor de 
prelungire şi a coturilor concentrice Ø80/125. 
Pentru a mufa eventualele prelungiri cu alte 
elemente ale sistemului de conducte de 
admisie/evacuare se procedează după cum 
urmează: introduceți până la capăt conducta 
sau cotul concentric cu capătul „tată”  (neted) 
în capătul „mamă” (cu garnitură cu umăr) al 
elementului instalat anterior. În acest mod se 
obține etanşarea şi îmbinarea corectă a 
elementelor. 
 
Atenție: atunci când este necesară scurtarea 
terminalului de evacuare şi/sau a conductei 
coaxiale de prelungire, considerați faptul că 
conducta interioară trebuie să fie întotdeauna 
cu 5 mm mai lungă față de conducta exterioară. 

Setul este compus din: 
1  – Adaptor Ø80/125 (1 buc).  
2 – Garnitură (1 buc.) 
4 – Cot concentric Ø80/125 la 87o  
       (1 buc.) 
5 – Terminal concentric Ø80/125  
       admisie/evacuare (1 buc) 
6 – Garnitură interioarăpentru  
       perete (1 buc.) 
7 – Garnitură exterioară pentru  
       perete (1 buc.) 

Setul este compus din: 
1 – Adaptor Ø80/125 (1 buc).  
2 – Garnitură (1 buc.) 
4 – Garnitură pentru perete (1 buc.) 
5 – Țiglă din aluminiu (1 buc) 
6 – Semicochilie fixă (1 buc.) 
7 – Conducte concentrice Ø80/125 
admisie/evacuare (1 buc.) 
8 – Semicochilie mobilă (1 buc.) 
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Acest terminal specific permite evacuarea 
gazelor de ardere şi admisia aerului necesar 
arderii pe direcție verticală. 
 

Setul vertical Ø80/125 cu țiglă din aluminiu 
permite instalarea pe terase şi acoperişuri cu 
înclinații cuprinse între 25% şi 45% (24o); 
distanța dintre capul terminalului şi 
semicochilie (260 mm) trebuind să respectată 
întotdeauna. 
 

Setul vertical cu această configurație poate fi 
prelungit până la maximum 12 m rectilinii 
verticali, incluzând terminalul (Fig. 1-14). 
Această configurație corespunde unui factor de 
rezistență egal cu 100. În acest caz este necesar 
să se comande conductele de prelungirile 
corespunzătoare. 
 

1.11 INSTALAREA CAZANULUI ÎN  
        CONFIGURAȚIA TIP „B23”. 
Cazanul “Victrix 90 1 I” iese din fabrică în 
configurația tip “B23” (cameră de ardere 
deschisă şi tiraj forțat). 
Admisia aerului are loc direct din încăperea în 
care este instalat cazanul prin intermediul 
fantelor speciale care există pe partea 
posterioară a cazanului iar evacuarea gazelor 
de ardere se realizează fie printr-un coş 
independent, fie direct la exterior. Cazanul în 
această configurație este clasificat ca tip B23. 
Cu această configurație: 
- admisia aerului se realizează direct din 
încăperea în care este instalat aparatul; 
- evacuare gazelor de ardere trebuie să fie 
racordată fie la un coş propriu individual, fie 
direct în atmosfera exterioară. 
- cazanele de tipul B cu cameră de ardere 
deschisă nu trebuie să fie instalate în locurile în 
care se desfăşoară activități comerciale, 
artizanale sau industriale, care utilizează 
produse care ar putea genera vapori volatili sau 
substanțe volatile (ex. vapori acizi, cleiuri, 
vopsele, solvenți, combustibili etc.), precum şi 
praf (praf provenind de la prelucrarea lemnului, 
şlefuiri, ciment etc.), care ar putea fi 
dăunătoare pentru componentele aparatului şi 
i-ar putea pune în pericol funcționarea. 

Set vertical Ø80. 
Montarea setului (Fig. 1-15): instalați terminalul 
Ø80 (2) pe orificiul central al cazanului, 
asigurându-vă că ați inserat deja garnitura (1). 
În acest mod se obține etanşarea şi îmbinarea 
corectă a elementelor care compun setul. 
 
• Îmbinarea prin mufare a conductelor de 
prelungire şi a coturilor. Pentru a mufa 
eventualele prelungiri cu alte elemente ale 
conductelor de evacuare procedați după cum 
urmează: introduceți până la capăt conducta 
sau cotul concentric cu capătul „tată”  (neted) 
în capătul „mamă” (cu garnitură cu umăr) al 
elementului instalat anterior. În acest mod se 
obține etanşarea şi îmbinarea corectă a 
elementelor. 
 
• Prelungiri pentru setul de evacuare vertical. 
Lungimea maximă rectilinie verticală (fără 
coturi) utilizabilă pentru conductele de 
evacuare Ø80 este de 17 metri (Fig. 1-16). 
 
Atunci când utilizați terminalul vertical Ø80 
pentru evacuarea directă a gazelor de ardere, 
terminalul trebuie scurtat (vezi fig. 1-17). Chiar 
şi în acest caz trebuie inserată garnitura (1) de 
etanşare până pe capacul superior al cazanului. 

Setul conţine: 
1 – Garnitură pentru  
       perete (1 buc) 
2 - Terminal pentru  
      evacuare Ø80 (1  
      buc.) 
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Set orizontal Ø80 pentru evacuarea prin 
perete. 
Montarea setului (Fig. 1-18): instalați cotul Ø80 
(1) cu capătul „tată”  (neted) în orificiul central 
al cazanului. Introduceți terminalul de evacuare 
(2) cu capătul „tată”  (neted) în capătul 
„mamă” al cotului (1), asigurându-vă că ați 
introdus deja garnitura internă (3) şi cea 
externă (4). În acest mod se obține etanşarea şi 
îmbinarea corectă a elementelor ce compun 
setul. 
 
• Îmbinarea prin mufare a conductelor de 
prelungire şi a coturilor. Pentru a mufa 
eventualele prelungiri cu alte elemente de 
conductă, procedați după cum urmează: 
introduceți până la capăt conducta sau cotul cu 
capătul „tată”  (neted) în capătul „mamă”  al 
elementului instalat anterior. În acest mod se 
obține etanşarea şi îmbinarea corectă a 
elementelor. 
 
Set orizontal Ø80 pentru evacuarea în coș de 
fum. 
Montarea setului (Fig. 1-20): instalați cotul Ø80 
(1) cu capătul „tată”  (neted) în orificiul central 
al cazanului. Introduceți până la capăt conducta 
de evacuare (2) cu capătul „tată”  (neted) în 
capătul „mamă” al cotului (1), asigurându-vă că 
ați introdus deja garnitura interioară (3). În 
acest mod se obține etanşarea şi îmbinarea 
corectă a elementelor ce compun setul. 
 
• Îmbinarea prin mufare a conductelor de 
prelungire şi a coturilor. Pentru a mufa 
prelungirile cu celelalte elemente deevacuare, 
procedați după cum urmează: introduceți până  

la capăt conducta sau cotul cu capătul „tată”  
(neted) în capătul „mamă” (cu garnitură cu 
guler) al elementului instalat anterior. În acest 
mod se obține etanşarea şi mufarea corectă a 
elementelor. 
 
• Prelungiri pentru seturile de evacuare. 
Lungimea maximă orizontală rectilinie (fără 
cotul de evacuare) utilizabilă pentru 
conductelede evacuare Ø80 evacuare este de 
17 metri (Fig. 1-21). 
 
N.B.: pentru a favoriza scurgerea eventualului 
condensat care se formează în conducta de 
evacuare este necesar ca aceasta să aibă o 
pantă descendentă minimă de 1,5% spre cazan. 
Atunci când se montează conducte Ø80 este 
necesar să se instaleze câte un colier la fiecare 
3 metri. 
 

1.12 ÎNTUBAREA COȘURILOR EXISTENTE. 
Întubarea este o operație prin intermediul 
căreia, cu ocazia renovării unui sistem de 
evacuare şi prin introducerea uneia sau mai 
multor conducte, se realizează un nou sistem 
pentru evacuarea gazelor de ardere ale unui 
aparat cu gaz, plecând de la un coş existent 
(sau un canal de fum) sau de la un canal tehnic. 
Pentru întubare trebuie utilizate conducte 
declarate corespunzătoare de către 
producător, urmând modul de instalare şi 
utilizare indicat de producător şi prevăzut în 
normativele tehnice în vigoare. 
 
Sistem Immergas pentru întubare Ø80. 
Sistemul flexibil pentru întubare Ø80 „Serie 
Verde” trebuie utilizat numai pentru cazanele 
cu condensare Immergas. 

În orice caz, operația de întubare trebuie să 
respecte normele şi legislația tehnică în 
vigoare; în special la terminarea lucrărilor şi la 
punerea în funcțiune a sistemului trebuie 
completată declarația de conformitate şi, de 
asemenea, trebuie respectate indicațiile 
proiectului sau ale raportului tehnic, în cazurile 
prevăzute de normele şi legislația tehnică în 
vigoare. Sistemul sau componentele sistemului 
au o durată de viață conform standardelor în 
vigoare, cu condiția ca: 
- să fie utilizate în condiții atmosferice şi 
ambientale medii, în concordanță cu normele 
în vigoare (absența fumului, pulberilor sau 
gazelor capabile să altereze condițiile 
termofizice sau chimice normale, temperaturi 
cuprinse în intervalul standard de variație 
zilnică etc.). 
 
- Instalarea şi întreținerea trebuie să fie 
efectuate ținând cont de indicațiile furnizate de 
producător şi conform prescripțiilor și normelor 
în vigoare; 
 
- Lungimea maximă pe care traseul vertical 
flexibil întubat Ø80 o poate parcurge este egală 
cu 17 m. Această lungime este obținută 
considerând terminalul complet de evacuare, 
1m conductă Ø80 de evacuare şi cele două 
coturi Ø80 la 90o de la ieşirea din cazan, 
precum şi două schimbări de direcție ale 
conductei flexibile în interiorul 
coşului/canalului tehnic. 

Setul conţine: 
1 - Cot 90° Ø80 (1 buc.) 
2 - Terminal pentru evacuare  
       Ø80 (1 buc.) 
3 - Garnitură interioară pentru  
      perete (1 buc.) 
4 - Garnitură exterioară pentru  
      perete (1 buc.) 

Setul conţine: 
1 - Cot 90° Ø80 (1 buc.) 
2 - Conductă pentru evacuare Ø80 (1 buc.) 
3 - Garnitură interioară pentru perete (1 buc.) 

LUNGIMEA MAXIMĂ  17 m 
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1.13 EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE ÎN  
        CAZUL CAZANELOR INSTALATE ÎN  
        CASCADĂ. 
Cazanele „Victrix 90 1 I” instalate în cascadă 
(baterie) formată din 2 sau 3 cazane pot fi 
racordate la un colector comun pentru 
evacuarea gaze de ardere, care apoi este 
racordat la un coș. 
Immergas furnizează separat de cazane un 
sistem corespunzător pentru evacuarea gazelor 
de ardere. 
Pentru montarea corectă a setului este necesar 
totuși să luați în considerare următoarele 
indicații: 
- distanța dintre cazane (2 sau 3) trebuie să fie 
de 800 mm (Fig. 1-23); 
- cazanele trebuie să fie poziționate pe aceeaşi 
linie orizontală; 
- colectorul Ø160 pentru evacuarea gazelor de 
ardere trebuie să aibă o pantă minimă de 3%; 
- conducta de evacuare a condensatului produs 
de aparate trebuie racordat la o rețea de 
canalizare; 
- setul colector pentru evacuarea gazelor de 
ardere nu poate fi instalat la exterior 
(conductele nu trebuie expuse razelor 
ultraviolete ale soarelui). 
 

N.B.: verificați şi dacă este cazul reglați puterea 
termică a fiecărui cazan în parte (vezi 
paragraful reglării puterii termice). 
 

Montarea setului (Fig 1-23): introduceți până la 
capăt tronsoanele cu clapete de reținere 
pentru gazele de ardere (1-2 şi 3) în orificiul 
central al fiecărui cazan în parte. Introduceți 
coturile prevăzute cu posibilitate de inspecție 
(4-5 şi 6) pe tronsoanele corespunzătoare cu 
clapete, de la cea mai scurtă până la cea mai 
lungă, astfel încât cotul cel mai apropiat de 
conducta de evacuare a gazelor de ardere să fie 
cel mai înalt (vezi fig. de mai sus), apoi 
introduceți conducta (7) în cot (4). Tăiați după 
măsură conductele (8) şi (9), astfel încât să 
respectați interaxa de 800 mm dintre cazane. 
Introduceți conducta (8) în cotul (5) şi mufați 
apoi ansamblul la conducta (7). 
Introduceți conducta (9) în cotul (6) şi mufați 
apoi ansamblul la conducta (8). 
Tăiați după măsură conducta (12) pentru 
racordarea corectă a conductei (9) la coș. 
Montați conducta cu sifon pentru evacuarea 
condensatului (10) şi introduceți-o până la 
capăt în conducta (7). 

1.14 ÎNCĂRCAREA INSTALAȚIEI. 
După ce cazanul a fost racordat încărcați 
instalația. Încărcarea se face lent, astfel încât 
bulele de aer conținute de apă să fie eliminate 
prin intermediul dezaeratoarelor cazanului şi 
ale instalației de încălzire. 
Cazanul are încorporat un dezaerator automat 
aflat pe modul. Verificați ca dopul acestuia să 
fie deşurubat (slăbit). Deschideți 
dezaeratoarele radiatoarelor. Închideți 
dezaeratoarele radiatoarelor atunci când prin 
ele va ieşi numai apă. 
 

N.B.: pe timpul acestei operații porniți la 
intervale de timp pompa de circulație, 
acționând întreruptorul general de pe panoul 
de comandă. Dezaeraţi pompa deşurubând 
dopul central din dreptul rotorului şi menţinând 
motorul în funcţiune. La terminarea operațiunii 
înşurubați la loc dopul. 
 

Atenție: Cazanul „Victrix 90 1 I” nu este 
echipatăcu vas de expansiune pentru instalația 
de încălzire. Este obligatoriu să instalați un vas 
de expansiune închis pentru a garanta 
funcționarea corectă a cazanului. Vasul de 
expansiune trebuie să fie dimensionat şi 
instalat conform normativelor tehnice în 
vigoare ale țării în care este instalat. Volumul 
vasului de expansiune depinde de datele 
instalației de încălzire. Instalați un vas de 
expansiune al cărui volum corespunde 
Standardelor în vigoare. 
 

1.15 UMPLEREA SIFONULUI PENTRU  
        CONDENSAT. 
La punerea în funcțiune a cazanului este posibil 
ca pe conducta de evacuare a condensatului să 
iasă gaze de ardere; după o funcționare de 
câteva minute, verificați faptul că nu mai ies 
gaze de ardere. Aceasta înseamnă că sifonul s-a 
umplut cu condensat până la înălțimea corectă, 
astfel încât nu mai permite ieşirea gazelor de 
ardere. 
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1.16 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A  
        INSTALAȚIEI DE GAZ. 
Pentru a pune în funcțiune instalația de 
alimentare cu gaz trebuie respectate 
următoarele reguli: 
- deschideți ferestrele şi uşile; 
- evitați prezența flăcărilor deschise şi a 
scânteilor; 
- purjați aerul din conducte; 
- controlați etanşeitatea instalației de 
alimentare cu gaz, în concordanță cu 
specificațiile normativelor tehnice. 
 

1.17 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A  
        CAZANULUI. 
Înainte de a pune cazanul în funcțiune trebuie 
să: 
- verificați etanşeitatea circuitului intern, 
conform specificațiilor; 
- verificați dacă tipul de gaz din conducta de 
alimentare corespunde cu cel pentru care a fost 
echipat cazanul; 
- porniți cazanul și verificați verificați corecta 
aprindere; 
- verificați dacă turația ventilatorului 
corespunde cu indicată în manual (par. 3-21); 
- verificați faptul că dispozitivul de siguranță 
lipsă gaz acționează în cazul opririi gazului și 
verificați timpul de acționare; 
- verificați funcționarea întreruptorului 
principal din amonte de cazan și a celui de pe 
cazan; 
- verificați faptul că terminalul coaxial de 
admisie/evacuare (dacă este prezent) nu este 
obturat. 
Dacă şi numai unul dintre rezultatele acestor 
verificări este negativ, cazanul nu trebuie pus în 
funcțiune. 
 
N.B.: verificările preliminare de dinainte de  
punerea în funcţiune a cazanului vor fi 
efectuate exclusiv de către un tehnician 
autorizat. Garanţia cazanului este validă de la 
data punerii în funcţiune. 
Formularul de punere în funcţiune și cel de 
garanţie trebuie înmânate utilizatorului. 

1.18 POMPA DE CIRCULAȚIE. 
Cazanele „Victrix 90 1 I” sunt echipate cu o 
pompă de circulație în trei trepte cu regulator 
electronic al vitezei. Cazanul nu funcționează 
corect cu pompa setată pe prima treaptă de 
viteză. Pentru a asigura o funcționare optimă a 
cazanului, în cazul instalațiilor noi (mono sau 
bitubulare), se recomandă utilizarea pompei pe 
treapta de viteză maximă. Pompa de circulație 
este echipată cu condensator. 
 

Deblocarea pompei. Dacă după o perioadă 
lungă de nefuncționare pompa s-a blocat, este 
necesar să se deşurubeze dopul frontal şi să se 
rotească motorul cu ajutorul unei şurubelnițe. 
Egfectuați această operație cu extremă 
precauție, pentru a nu deteriora motorul. 
 

1.9 SETURI DISPONIBILE LA CERERE. 
• Set regulator pentru cascadă şi zone. 
• Set suport pentru fixarea pe perete a 
regulatorului. 
• Set gestionar de zonă. 
• Set termostat modulant de ambient. 
• Set sondă pentru exterior. 
• Set sondă pentru turul instalației. 
• Set sondă apă caldă de consum pentru boiler 
extern. 
• Set antiîngheț cu rezistență pentru  -15 oC. 
• Set grup de siguranță pentru cazan individual. 
• Set grupuri de siguranță pentru cazane 
instalate în cascadă. 
• Set vană cu trei căi pentru racordarea la un 
boiler extern. 

• Set separator hidraulic pentru un cazan. 
• Set colectoare hidraulice pentru racordarea a 
2 cazane în cascadă. 
• Set colector hidraulic pentru un cazan 
adițional adăugată în cascadă. 
• Set colector evacuare gaze de ardere, cu 
clapete, pentru două cazane în cascadă. 
• Set colector evacuare gaze de ardere, cu 
clapete, pentru un cazan adițional adăugat în 
cascadă. 
• Set orizontal concentric Ø80/125. 
• Set vertical concentric Ø80/125. 
• Set orizontal Ø80 cu evacuare în coș de fum. 
• Set terminal orizontal Ø80 cu evacuare prin 
perete. 
• Set terminal vertical Ø80. 
 

Seturile enumerate mai sus sunt furnizate 
complet, cu instrucțiuni pentru montarea şi 
utilizare. 

A = Sarcina disponibilă în instalaţie pentru un cazan individual, la viteză maximă. 
B = Sarcina disponibilă în instalaţie pentru un cazan individual, la viteza a doua. 
C = Sarcina disponibilă în instalaţie la viteză maximă, cu clapetă de sens, pentru cazane în cascadă (baterie). 
D = Sarcina disponibilă în instalaţie, la viteza a doua, cu clapetă de sens, pentru cazane în cascadă (baterie). 

Sarcina totală disponibilă în instalație. 
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1.20 COMPONENTELE CAZANULUI. 

Legendă: 
1 – Pâlnie de evacuare 
2 – Arzător 
3 – Sondă gaze de ardere 
4 – Colector gaze de ardere 
5 – Modul de condensare 
6 – Conductă admisie aer 
7 – Electrod de aprindere 
8 – Sondă NTC tur instalaţie 
9 – Sondă NTC retur instalaţie 
10 – Manşon cu locaş pentru tubul Venturi 
11 – Venturi 
12 – Duză gaz 
13 – Ventilator aer 

14 – Transformator 
15 – Sifon pentru condensat 
16 – Presostat de minim 
17 – Supapă siguranţă 4 bar 
18 – Placă electronică 
19 – Conductă evacuare condensat 
20 – Prize pentru măsurare (A aer) – (F gaze 
de ardere) 
21 – Dezaerator 
22 – Capac modul de condensare 
23 – Limitator de temperatură 
24 – Electrod de ionizare 
26 – Pompă de circulaţie 
27 – Vană de gaz 
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1.21 SCHEMA HIDRAULICĂ CU OPȚIONALE. 

Legendă: 
1 – Cazan Victrix 90 1 I 
2 – Teacă pentru termometru 
3 – Sondă pentru vană închidere gaz 
4 – Robinet port-manometru 
5 – Termometru 
6 – Termostat cu rearmare manuală 
7 – Presostat cu rearmare manuală 
8 – Vană cu trei căi pentru racordare boiler 
9 – Separator hidraulic 
10 – Racord pentru vasul de expansiune 
11 – Vas de expansiune 
12 – Vană închidere gaz 
13 – Filtru decantor nămol, din alamă 
14 – Spiră amortizoare 
15 – Manometru 

Atenție: Sondele dispozitivelor automate de 
reglare şi de blocare şi ale termometrului 
(nefurnizate din fabrică împreună cu cazanul) 
trebuie amplasate aşa cum este descris în 
instrucțiunile de instalare. Atunci când cazanele 
nu sunt instalate în cascadă conform 
instrucțiunilor şi fără seturile originale 
Immergas, sondele trebuie instalate pe țevile 
de tur ale instalației de încălzire, imersate în 
curentul de apă la o distanță de cel mult 0,5 
metri de la ieşirea din cazan. 

Cazanele trebuie instalate în configurațiile și cu 
seturile originale de siguranță şi de cascadă 
Immergas. Immergas S.p.A. îşi declină orice 
responsabilitate atunci când instalatorul nu 
utilizează sau utilizează incorect dispozitivele şi 
seturile originale Immergas. 
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1.22 SCHEMA HIDRAULICĂ CU 2 VICTRIX 90 1 I ÎN CASCADĂ, CU OPȚIONALE. 

1.23 SCHEMA HIDRAULICĂ CU 3 VICTRIX 90 1 I ÎN CASCADĂ, CU OPȚIONALE. 

Legendă: 
1 – Teacă pentru termometru 
2 – Termometru 
3 – Termostat cu rearmare manuală 
4 – Robinet port-manometru 
5 – Sondă pentru vană închidere gaz 
6 – Presostat cu rearmare manuală 
7 – Racord pentru vasul de expansiune 
8 – Clapetă de sens retur instalaţie 
9 – Robinete separare instalaţie încălzire 
10 – Cazan Victrix 90 1 I 
11 – Robinet cu trei căi pentru golire 
12 – Spiră amortizoare 
13 – Manometru 

Legendă: 
1 – Teacă pentru termometru 
2 – Termometru 
3 – Termostat cu rearmare manuală 
4 – Robinet port-manometru 
5 – Sondă pentru vană închidere gaz 
6 – Presostat cu rearmare manuală 
7 – Racord pentru vasul de expansiune 
8 – Clapetă de sens retur instalaţie 
9 – Robinete separare instalaţie  
       încălzire 
10 – Cazan Victrix 90 1 I 
11 – Robinet cu trei căi pentru golire 
12 – Spiră amortizoare 
13 – Manometru 

racordare original Immergas trebuie 
considerate ca un singur  aparat, care primeşte  

Atenție: Cazanele modulare, de ex. cele 
instalate  în   cascadă   (baterie)   cu   un  set 
de  

numărul matricol (numărul de fabrică) al 
cazanului cel mai apropiat de grupul de 
siguranță. 

Atenție: Cazanele modulare, de ex. cele 
instalate în cascadă (baterie) cu un set de 
racordare original Immergas trebuie 
considerate ca un singur aparat,  care primeşte  

numărul matricol (numărul de fabrică) al 
generatorului cel mai apropiat de grupul de 
siguranță. 

 

N.B.: Cazanul trebuie să fie oprit înainte de 
închiderea unuia sau ambelor robinete de 
separare (9). 
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Legendă: 
1 – Cazan Victrix 90 1 I 
2 – Regulator pentru cascadă şi  zone 
3 – Gestionar de zonă 

4 – Termostat modulant  de ambient 
5 – Sondă pentru exterior 
6 - Sondă de temperatură zona 1 (CMI-1) 
7 - Sondă de temperatură zona 2 (CMI-2) 

8 - Sondă pentru tur comun 
9 - Sondă de temperatură boiler 
10 - Vană de amestec zona 1 (CMI-1) 
11 - Vană de amestec zona 2 (CMI-2) 

12 - Pompă circuit încălzire zona 1 (CMI-1) 
13 - Pompă circuit încălzire zona 2 (CMI-2) 
14 - Pompă circuit direct zona 3 (CD) 

15 - Pompă pentru boiler 
16 – Limitator de temperatură zona 1 (CMI-1) 
17 – Limitator de temperatură zona 2 (CMI-2) 
19 – Sondă pentru vană închidere gaz 

20 – Robinet port-manometru 
21 – Termometru 
22 – Termostat cu rearmare manuală 
23 – Presostat cu rearmare manuală 

24 – Racord pentru vasul de expansiune 
25 – Vas de expansiune 
26 – Separator hidraulic 
27 – Boiler extern 

28 – Vană izolare combustibil 
29 – Clapetă de sens 
30 – Filtru decantor nămol 
31 – Teacă pentru termometru 

32 – Spiră amortizoare 
33 – Manometru 
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Legendă: 

1 – Cazan Victrix 90 1 I 
2 – Regulator pentru cascadă şi  zone 
3 – Gestionar de zonă 
4 – Termostat modulant  de ambient 

5 – Sondă pentru exterior 
6 - Sondă de temperatură zona 1 (CMI-1) 
7 - Sondă de temperatură zona 2 (CMI-2) 
8 - Sondă pentru tur comun 

9 - Sondă de temperatură boiler 
10 - Vană de amestec zona 1 (CMI-1) 
11 - Vană de amestec zona 2 (CMI-2) 
12 - Pompă circuit încălzire zona 1 (CMI-1) 

13 - Pompă circuit încălzire zona 2 (CMI-2) 
14 - Pompă circuit direct zona 3 (CD) 
15 - Pompă pentru boiler 
16 – Limitator de temperatură zona 1 (CMI-1) 

17 – Limitator de temperatură zona 2 (CMI-2) 
19 – Sondă pentru vană închidere gaz 
20 – Robinet port-manometru 
21 – Termometru 

22 – Termostat cu rearmare manuală 
23 – Presostat cu rearmare manuală 
24 – Racord pentru vasul de expansiune 
25 – Vas de expansiune 

26 – Separator hidraulic 
27 – Boiler extern 
28 – Vană izolare combustibil 
29 – Clapetă de sens 

30 – Filtru decantor nămol 
31 – Teacă pentru termometru 
32 –  Clapetă reglare circuit gaze de ardere 
33 –  Conductă capăt cu  sifon evacuare condensat 

34 –  Robinet izolare cazan 
35 – Robinet cu trei căi pentru golire 
36 – Spiră amortizoare 
37 – Manometru 
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2.1 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA. 
Atenție: instalațiile de încălzire trebuie 
întreținute periodic (pentru aceasta, vezi 
secțiunea dedicată tehnicianului  referitoare la 
„controlul anual şi întreținerea aparatului”) şi 
verificări regulate ale eficienței energetice, în 
conformitate cu prevederile naționale, 
regionale sau locale în vigoare. 
Acestea permit păstrarea în timp a 
caracteristicilor de siguranță, randament şi 
bună funcționare ale cazanului. 
Vă recomandăm încheierea unui contract de 
întreținere anuală cu tehnicianul dvs. autorizat 
din zonă. 
 

2.2 AERISIREA ȘI VENTILAREA ÎNCĂPERILOR  
     DE INSTALARE. 
Consultați capitolul “Aerisirea și ventilarea 
încăperilor de instalare” din acest manual. 
 

2.3 AVERTIZĂRI GENERALE. 
Utilizarea cazanului de către persoane 
necalificate sau de către copii este strict 
interzisă. 
Pentru siguranță, asigurați-vă că terminalul 
concentric de admisie/evacuare (în cazul în 
care a fost furnizat) nu este obturat. 
Dacă este necesară oprirea temporară a 
cazanuluii, procedați după cum urmează: 
a) goliți circuitul de încălzire dacă acesta nu are 
antigel; 
b) opriți alimentarea cu energie electrică, apă şi 
gaz. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILI-
ZARE ȘI ÎNTREȚINERE 

N.B.: În cazul unor intervenții de întreținere ale 
cazanului care presupun închiderea unuia sau a 
ambelor robinete de separare (34 Fig. 1-30), 
cazanul trebuie oprit. 
În cazul lucrărilor de întreținere a pereților 
aflați în vecinătatea conductelor sau a 
dispozitivelor de evacuare a gazelor de ardere, 
opriți cazanul şi, după încheierea lucrărilor, 
trebuie verificată eficiența conductelor sau a 
dispozitivelor de către personal calificat şi 
autorizat. 
Nu curățați cazanul sau părțile sale cu 
substanțe uşor inflamabile. 
 

• Atenție: în cazul utilizării oricărei 
componente alimentate cu energie electrică, 
respectați următoarele reguli fundamentale: 
 

- nu atingeți cazanul cu părți umede ale 
corpului; nu atingeți în nici un caz cazanul dacă 
nu sunteți încălțat; 
 

- nu trageți de cablurile electrice; 
 

- cablul de alimentare electrică al cazanului nu 
trebuie înlocuit de către utilizator; 
 

- în cazul deteriorării cablului, opreiți cazanul şi 
solicitați intervenția personalului calificat şi 
autorizat pentru a-l înlocui. 
 

- dacă cazanul nu va fi utilizat pentru o anumită 
perioadă de timp, opriți-l din întreruptorul 
general de alimentare cu energie electrică. 

2.4 PANOUL DE COMANDĂ. 

Legendă: 
1 – Întreruptor general 
2 – Display interfaţă utilizator 
3 – Manometru 

Punerea în funcțiune a cazanului. Înainte de a 
pune cazanul în funcțiune verificați ca instalația 
să fie încărcată cu apă, controlînd ca acul 
manometrului (3) să indice o valoare în baza 
căreia a fost proiectată şi calculată instalația, 
dar în nici un caz mai mică de 0,5 bar. 
- Deschideți robinetul de gaz din amonte de 
cazan. 
- Rotiți butonul întreruptorului general (1) pe 
poziția ON. 
Cazanul este furnizat cu o placă electronică de 
autoreglare accesibilă după deschiderea uşiței 
şi care este compusă dintr-un display cu 4 
caractere şi 6 taste; acționând asupra acestor 
taste se poate regla cazanul la fel ca în cazul 
selectoarelor şi butoanelor tradiționale. 

Fiecare tastă are următoarea funcție: 
 

RESET Resetare manuală a oricărei 
blocări a cazanului 

MODE Tastă de selecție pentru meniul 
Display 

STEP Selectare a parametrului de 
afişat sau de modificat 

STORE Tastă de confirmare şi memorare 
a datelor 

+ Creştere a valorii care se setează 

- Scădere a valorii care se setează 
 

În faza de funcționare, display-ul cu 4 
caracteree indică regimul de funcționare 
(utilizând  primele   2   caractere  din  stânga)  şi  

temperatura pe tur a cazanului (prin 
intermediul celorlalte 2 caractere din dreapta). 

De exemplu, dacă aceste valori 
sunt afișate pe display 
înseamnă că aparatul 
funcționează în regim de 
încălzire cu temperatura pe tur 
de 60 oC.    
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0 Stand-by; nici o solicitare de funcționare 

1 Preventilare 

2 Aprindere a arzătorului 

3 Arzător în funcțiune (regim încălzire) 

4 Arzător în funcțiune (apă caldă de consum) 

5 Verificare ventilator 

6 Arzător stins, temperatura solicitată a fost atinsă 

7 Post-circulație pompă în regim de încălzire 

8 Post-circulație pompă în regim de apă caldă de consum 

9/b clipesc 
alternativ 

Arzător stins din cauza anomaliei prezentate în tabelul de la  par. 3.5 (ex. bxx) 

A Verificarea vanei cu 3-căi 

 

Modurile de funcționare ale cazanului sunt 
indicate mai jos: 

Modul PARAMETRI. Apăsând o dată tasta 
MODE se intră în MODUL PARAMETRI. În acest 
modul se pot modifica valorilor presetate de 
funcționare. Primele două cifre indică numărul 
parametrului, ultimele două cifre reprezintă 
valoarea setată. Procedați după cum urmează 
pentru a modifica setările cazanului: 

- apăsați o dată tasta MODE pentru a intra în 
modulul parametri; 
 

- alegeți parametrul de modificat utilizând tasta 
STEP; 
 

- modificați valoarea apăsând tastele + sau -; 

- apăsați tasta STORE pentru a memora noua 
valoare; 
 

- apăsați tasta MODE pentru a valida noua 
valoare. 

Parametri care pot fi modificați de utilizator. 
 

Parametrul Descriere Limita inferioară Limita 
superioară 

Valoarea din 
fabrică 

Valoarea setată de 
utilizator 

1 Valoarea setată pentru apa caldă de consum 20 oC 70 oC 20 oC  

2 Funcționare în regim de apă caldă de consum 

0 = dezactivată 
1 = activtă 
2 = dezactivată + funcționare continuă a 
pompei 
3 = activată + pompă continuă 

0 

 

3 Funcționare în regim de încălzire 

0 = dezactivată 
1 = activată 
2 = dezactivată + funcționare continuă a 
pompei 
3 = activată + funcționare continuă a 
pompei 

1 

 

4 Temperatura max. pe tur în regim de încălzire 20 oC 85 oC 85 oC  

 
parametrul 1: permite setarea temperaturii 
apei calde de consum dacă aceasta este 
controlată cu sondă NTC. 
 
parametrul 2: permite activarea sau 
dezactivarea producerii de apă caldă de 
consum. Setarea din fabrică este cu producerea 
de apă caldă de consum dezactivată. 
 
parametrul 3: permite dezactivarea funcționării 
în regim de încălzire (mod Vară) sau activarea 
aceastuia (mod Iarnă). Setarea din fabrică este 
cu regimul de încălzire activat. 
 
parametrul 4: permite setarea valoarii 
temperaturii pe tur pentru regimul de încălzire. 
Dacă sonda de temperatură pentru exterior 
este conectată la cazan, placa electronică 
determină automat valoarea ideală a 
temperaturii pe tur. Acest parametru 
reprezintă temperatura maximă pe care o 
poate atinge apa de pe turul instalației de 
încălzire. 

Modul INFO. Apăsând tasta MODE de două ori 
se intră în modul INFO. În această situație este 
posibilă afişarea şi controlarea valorilor 
instantanee de funcționare, dar fără efectuarea 
de modificări. Primele două cifre indică 
numărul pasului; ultimele două cifre indică 
valoarea setată. 

De exemplu, dacă pe display 
sunt afișate aceste valori 
înseamnă că temperatură pe 
retur este de 40 oC. 

Pasul Afișare Valoare 

1 Temperatura pe tur Valoarea în oC 

2 Temperatura pe retur Valoarea în oC 

3 Inactivă (temp. ACC dacă sondă pentru ACC este 
prezentă) 

-36 (valoare în oC) 

4 Inactivă (Temperatura exterioară, dacă este 
instalată sonda) 

-36 (valoare în oC) 

6 Valoarea setată a temperaturii pe tur Valoarea în oC 

7, 8, 9 Gradiente de temperatură (nu pot fi modificate) oC / S 

E Valoare curentului de ionizare μA 

 

RO 



Blocări cu rearmare manuală. 

Codul “E” Descriere Remediere 

E 00 Prezență nepermisă a flăcării Resetare 

E 02 Blocare a aprinderii Resetare 

E 03 Eroare  Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 05, E 11, E 
15, E16, E 
17, E 44, E 

60 

Blocare internă (placa electronică) Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 04 Blocare nevolatilă (apare în cazul blocării şi lipsei sursei de 
alimentare) 

Resetare 

E 06 Detectare defect la intrarea plăcii electronice Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 07 Eroare la releul vanei de gaz Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 12 Intervenție a limitatorului de temperatură Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 13 Eroare detectată la ieșirea plăcii electronice Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 14 Blocare în circuitul de control al sondei de tur Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 18 Temperatura pe tur este prea mare (peste 95 oC) Resetare 

E 19 Temperatura pe retur este prea mare (peste 87 oC) Resetare 

E 25 Creștere prea rapidă a temperaturii pe tur Resetare 

E 30 Diferența de temperatură dintre tur și retur este prea mare Resetare 

E 31 Anomalie a sondei de tur (scurt-circuitată) Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 32 Anomalie a sondei de retur (scurt-circuitată) Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 35 Defect al sondei pentru gazele de ardere (scurt-circuitată) Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 36 Anomalie a sondei de tur (întreruptă) Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 37 Anomalie a sondei de retur (întreruptă) Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 40 Defect al sondei pentru gazele de ardere (întreruptă) Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 52 Defect al sondei pentru gazele de ardere Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

E 114 Adresa de cascadă nu este validă Resetare, dacă fenomenul continuă, contactați un tehnician autorizat 

 

Oprirea cazanului. Deconectați întreruptorul 
general (1), aducând-ul în poziția „0” şi 
închideți robinetul de gaz din amonte de cazan. 
Nu lăsați niciodată cazanul în funcțiune în mod 
inutil dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă. 
 

2.5 REFACEREA PRESIUNII ÎN INSTALAȚIA  
      DE ÎNCĂLZIRE. 
Verificați periodic presiunea în instalația de 
încălzire. Manometrul cazanului nu trebuie să 
indice o valoare mai mică de 0,5 bar. 
Dacă presiunea este mai mică de 0,5 bar (cu 
instalaţia rece), instalaţia trebuie reîncărcată. 
 

N.B.: Închideți robinetul de încărcare după ce s-
a refăcut presiunea. 
Dacă presiunea ajunge în jurul valorii de 4 bar, 
intervine supapa de siguranță. 
În acest caz trebuie contactați un tehnician 
autorizat pentru intervenție. 
În cazul scăderi repetate ale presiunii, solicitați 
intervenția unui tehnician autorizat pentru a 
elimina eventualele neetanșeități ale instalației. 
 

2.6. GOLIREA INSTALAȚIEI. 
Pentru a goli cazanul utilizați racordul special 
pentru golire. 
Înainte de golire asigurați-vă că robinetul de 
încărcare este închis. 

2.7 PROTECȚIA ANTIÎNGHEȚ. 
Cazanul este prevăzut cu o funcție de protecție 
antiîngheț, care pornește pompa de circulație şi 
arzătorul atunci când temperatura apei din 
circuitul primar al cazanului scade sub valoarea 
de 3oC. Funcția antiîngheț este activată dacă 
cazanul se află în perfectă stare de funcționare, 
nu este în stare de “blocare” şi este alimentat 
electric. Pentru a evita menținerea în funcțiune 
a cazanului în cazul neutilizării pe o perioadă 
mai lungă, instalația de încălzire trebuie golită 
sau trebuie introdus antigel. La instalațiile la 
care se efectuează des operația de golire 
încărcarea trebuie făcută cu apă dedurizată 
pentru a elimina eventualele depuneri de 
calcar. 
 

2.8 CURĂȚAREA MANTALEI. 
Utilizați cârpe moi şi detergent neutru pentru a 
curăța mantaua cazanului. Nu utilizați niciodată 
detergent sau pudră abrazivă. 
 

2.9 DEZACTIVAREA DEFINITIVĂ. 
În cazul unei închideri permanente a cazanului 
contactați personal autorizat pentru astfel de 
proceduri şi asigurați-vă că alimentările cu 
energie electrică, apă şi gaz au fost închise și 
deconectate. 
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PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
(VERIFICĂRILE INIȚIALE) 

Pentru a pune în funcțiune cazanul: 
 
- asigurați-vă că declarația de conformitate a 
cazanului a fost furnizată odată cu aparatul; 
 
- asigurați-vă că tipul de gaz utilizat corespunde 
cu cel pentru care a fost echipat cazanul; 
 

- verificați conexiunea la o sursă de alimentare 
de 230 V -  50 Hz, corecta polaritate L-N şi 
împământarea; 
 

- porniți cazanul şi verificați corecta aprindere; 
 

- verificați valorile CO2 din gazele de ardere la 
putere maximă şi minimă; 
 

- verificați dacă nr. de rotații al ventilatorului 
este cel indicat în manual (Par. 3-21); 

- verificați activarea dispozitivului de siguranță 
în cazul lipsei gazului, precum şi timpul relativ 
de activare; 
 

- verificați funcționarea întreruptorului general 
situat în amonte de cazan şi a celui de pe cazan; 
 

- verificați tirajul existent în timpul funcționării 
normale a cazanului cu ajutorul, de ex., al unui 
manometru instalat la ieşirea gazelor de ardere 
din aparat; 
 

- verificați dacă nu există o scăpări ale gazelor 
de ardere în cameră, chiar şi în timpul 
funcționării ventilatoarelor; 
 

- verificați dacă terminalele de admisie şi/sau 
evacuare nu sunt obturate; 
 

- verificați funcționarea tuturor dispozitivelor 
de reglare; 
 

- sigilați dispozitivele de reglare a debitului de 
gaz (dacă reglajele au fost modificate); 

- verificați eficiența etanșeității circuitelor de 
apă; 
 

- verificați ventilația şi/sau ventilarea camerei 
de instalare; 
 

Dacă rezultatul verificării chiar și a unui singur 
dispozitiv de siguranță este negativ, cazanul nu 
trebuie pus în funcțiune. 

3.1 SCHEMA HIDRAULICĂ. 

Legendă: 
1 – Pâlnie pentru evacuare 
2 – Supapă de siguranţă 4 bar 
3 – Robinet golire cazan 
4 – Presostat de minim de apă 
5 – Vană de gaz 
6 – Ventilator aer 
7 – Duză de gaz 
8 – Conductă admisie aer 
9 – Electrod de aprindere 
10 – Capac modul de condensare 
11 – Modul de condensare 
12 – Colector gaze de ardere 
13 – Priză măsurare aer 
14 – Priză măsurare gaze de ardere 
15 – Dezaerator automat 
16 – Sondă tur instalaţie 
17 – Sondă retur instalaţie 
18 – Limitator de temperatură 
19 – Limitator de temperatură pt. gaze ardere 
20 – Arzător 
21 – Electrod de ionizare 
22 – Colector Venturi aer/gaz 
23 – Semnal pozitiv tub Venturi (P2) 
24 – Pompă circulaţie cazan 
25 – Sifon condensat 
 

M – Tur instalaţie 
SC – Evacuare condensat 
G – Alimentare cu gaz 
R – Retur instalaţie 
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Legendă: 

B1 – Sondă de tur 

B2 – Sondă pentru ACC (opţională) 

B4 – Sondă temperatură exterioară 

(opţională) 

B5 – Sondă de retur 

B10 – Sondă gaze de ardere 

E1 – Electrod de aprindere 

E2 – Electrod de ionizare 

E4 – limitator de temperatură 

M1 – Pompă circulaţie cazan 

M20 – Ventilator 

M30 – Vană cu 3 căi (opţională) 

S1 – Întreruptor general 

S5 – Microîntreruptor presostat 

S16 – Întreruptor vară (nu este furnizat de 

Immergas) 

S20 – Termostat de ambianţă ON/OFF 

(opţional) 

T10 – Transformator de joasă tensiune 

X40 – Punte termostat de ambianţă 

Y1 – Vană de gaz (24 Vcc) 

 

1 – Placă display 

2 – Intrare analogă 

3 – 230 Vca 50 Hz 

4 – Pompă circulaţie externă Max. 1 A 

5 – Siguranţă fuzibilă 

6 – Maron 

7 – Albastru 

8 – Galben / Verde 

9 – Negru 

10 – Gri 

11 – Portocaliu 

12 – Alb maron 

13 – Alb 

14 – Violet 

15 – Alb albastru 
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3.3 PARAMETRII DE FUNCȚIONARE AI  
      CAZANULUI. 
Tabelul următor prezintă parametrii de reglare 
ai cazanului, cu setările din fabrică. 
Pentru a putea modifica parametrii rezervați 
tehnicianului trebuie introdus un cod de acces, 
care poate fi furnizat la cerere. 
Pentru a introduce codul: 

- țineți apăsate concomitent tastele MODE şi 
STEP timp de 2 secunde; cuvântul CODE va 
apărea pe display; 
 

- apăsați STEP și pe display va apărea “C” și 
succesiv un număr pe ultimele două caractere; 
 

- modificați valoarea prin apăsarea tastelor +  şi  

- până la obținerea codului corect; 
 

- apăsați tasta STORE pentru confirmare. 

 

Setări posibile pentru tehnician și utilizator 

Parametrul Descriere Limita inferioară Limita superioară 
Valoarea din 

fabrică 
Valoarea setată 

de tehnician 

1 Valoare setată pentru apa caldă de consum 20 oC 70 oC 20 oC  

2 Funcționare în regim de ACC 

0 = dezactivată 
1 = activtă 
2 = dezactivată + funcționare continuă a 
pompei 
3 = activată + pompă continuă 

0  

3 Funcționare în regim de încălzire 

0 = dezactivată 
1 = activată 
2 = dezactivată + funcționare continuă a 
pompei 
3 = activată + funcționare continuă a 
pompei 

1  

4 Temperatura max. pe tur în regim de încălzire 20 oC 85 oC 85 oC  

 Setări posibile doar pentru tehnician (cu introducerea codului de acces) 

10 Temperatura minimă pe tur în regim de încălzire 15 oC 60 oC 20 oC  

11 Limita de temperatură minimă exterioară -30 oC 10 oC -5 oC  

12 Limită de temperatură maximă exterioară 15 oC 25 oC 20 oC  

13 Temperatura antiîngheț -30 oC 10 oC 0 oC  

14 Corecție citire sondă pentru exterior -5 oC 5 oC 0 oC  

15 Temperatura maximă în al doilea circuit de încălzire NU ESTE ACTIVATĂ    

16 Temperatura minimă în al doilea circuit de încălzire NU ESTE ACTIVATĂ    

17 Hysterezis-ul celui de-al doilea circuit de încălzire NU ESTE ACTIVATĂ    

18 Valoarea minimă de setare a temperaturii 0 = Off 
1 oC 

 
60 oC 

0  

19 Timp pornire 0= fără pornire 
1 minut 

 
30 minute 

0  

20 Compensarea temperaturi de tur cu temperatura 
camerei 

0 oC 80 oC 0  

  21 Creşterea temperaturii relative de ACC 0 30 oC 15 oC  

22 Numărul maxim de rotații al ventilatorului în regim 
de încălzire (în sute) 

17 65 59  

23 Numărul maxim de rotații al ventilatorului în regim 
de încălzire (în unități) 

0 99 0  

24 Numărul maxim de rotații al ventilatorului în regim 
de ACC (în sute) 

17 65 38  

25 Numărul maxim de rotații al ventilatorului în regim 
de ACC (în unități) 

0 99 0  

26 Numărul minim de rotații al ventilatorului în regim 
de încălzire (în sute) 

15 65 17  

27 Numărul minim de rotații al ventilatorului în regim 
de încălzire (în unități) 

0 99 50  

28 Viteza ventilatorului în faza de pornire (în sute) 21 27 Metan = 23 
GPL = 25 

 

29 Viteza ventilatorului în timpul stabilizării (în sute) 18 38 20  

30 Timpul de stabilizare 0 900 06  

31 Panta ascendentă în regim de încălzire 0 15 02  

32 Timpul de postcirculare al pompei la finalul ciclului 
de încălzire 

0 = 10 secunde 
1 minut 

 
99 minute 

3  

33 Timpul de postcirculare al pompei la finalul ciclului 
de ACC 

0 secunde 300 secunde 60  

34 Hysterezis modulare în regim încălzire ON 0 oC 20 oC 0  

35 Hysterezis modulare în regim încălzire OFF 0 oC 10 oC 5  
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36 Hysterezis modulare în regim ACC ON -5 oC 30 oC 0  

37 Hysterezis modulare în regim ACC OFF 0 oC 30 oC 5  

38 Detectare hysterezis în regim ACC ON 0 oC 30 oC 5  

39 Detectare hysterezis în regim ACC OFF -5 oC 30 oC 0  

40 Temporizare în regim de încălzire 0 300 secunde 180  

41 Temporizare în regim de ACC 0 300 secunde 0  

42 
Temporizarea la trecerea de la funcționarea în 
regim de ACC în regim de încălzire 

0 = trecere cu arzătorul aprins 
30 = trecere cu arzătorul stins pentru 10 
sec 

0 
 

43 Timp maxim de prioritate ACC 0 min. 120 minute 0 min.  

44 Adresă cascadă NU ESTE ACTIVATĂ    

45 Tipul de control pentru instalația de încălzire 

00 = termostat de ambianță 
01 = sondă de exterior 
02 = 0-10 V Putere 
03 = 0-10 V Temperatură 

00 

 

46 Tipul de control ACC 

00 = instantaneu cu sondă 
01 = instantaneu fără sondă 
02 = boiler cu sondă 
03 = boiler fără sondă 

02 

 

47 Viteză manuală ventilator 
-1 = Off 
0% 

100% -1 
 

48 Nivel semnal PWM pentru pompă 1 4 
NU ESTE ACTIV 
(32) 

 

49 Nivel semnal PWM pentru pompă 10 50 
NU ESTE ACTIV 
(15) 

 

50 Nivel semnal PWM pentru pompă 15 50 
NU ESTE ACTIV 
(20) 

 

51 Hysterezis PWM 1 oC 10 oC 
NU ESTE ACTIV 
(02) 

 

53 Scăzut / off și ciclu pompă 

x0 = Off 
x1 = On 
0x = Ciclu normal pompă încălzire 
0x = Ciclu normal pompă ACC 

00 

 

54 Număr minim de rotații pentru presostat (în sute) 5 70 5  

55 Temperatură minimă întreținere cazan 0 0C 80 0C 0 oC  

56 Pantă încălzire sau încălzire şi ACC 0 (numai încălzire) 1 (încălzire + ACC) 0  

 

Codul „E” Descriere Remediere 

E 00 Prezență flăcără nepermisă 
Verificați electrodul de ionizare 
Verificați placa electronică 

02 Blocare aprindere 

Verificați vana de gaz 
Verificați placa electronică 
Verificați poziția electrozilor 
Verificați dacă curentul minim de ionizare este 
mai mare de 6 μA 

E 03 Eroare alimentare vană gaz 
Verificați vana de gaz / placa electronică 
Înlocuiți placa electronică 

E 05, E 11, E 15, 
E 16, E 17, E 44, 

E 60 
Blocare internă (placa electronică) 

Verificați placa electronică 
Înlocuiți placa electronică 

E 04 
Blocare ne-volatilă (apare în cazul blocării şi lipsei de alimentare cu energie 
electrică) 

Verificați cauza blocării 

E 06 Defect detectat la intrarea plăcii electronice 
Verificați placa electronică 
Înlocuiți placa electronică 

E 07 Eroare la releul vanei de gaz 
Verificați vana de gaz 
Înlocuiți vana de gaz 

E 12 Intervenție a limitatorului de temperatură Verificați limitatorul de temperatură 

E 13 Eroare detectată la ieșirea plăcii electronice 
Verificați placa electronică 
Înlocuiți placa electronică 

E 14 Blocare în circuitul de control al sondei de tur 
Verificați sonda de tur / placa electronică 
Înlocuiți placa electronică 

 

3.4 ANOMALII DE FUNCȚIONARE CU REARMARE MANUALĂ. 
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E 18 Temperatura pe tur este prea mare (peste 95 oC) Verificați circulația apei în instalație 

E 19 Temperatura pe retur este prea mare (peste 87 oC) Verificați circulația apei în instalație 

E 25 Creștere prea rapidă a temperaturii pe tur Verificați circulația apei în instalație 
Verificați schimbătorul principal 

E 30 Diferența de temperatură dintre tur și retur este prea mare Verificați circulația apei în instalație 

E 31 Anomalie a sondei de tur (scurt-circuitată) Înlocuiți sonda de tur 

E 32 Anomalie a sondei de retur (scurt-circuitată) Înlocuiți sonda de retur 

E 35 Defect al sondei pentru gazele de ardere (scurt-circuitată) Înlocuiți sonda gazelor de ardere 

E 36 Anomalie a sondei de tur (întreruptă) Înlocuiți sonda de tur 

E 37 Anomalie a sondei de retur (întreruptă) Înlocuiți sonda de retur 

E 40 Defect al sondei pentru gazele de ardere (întreruptă) Înlocuiți sonda pentru gazele de ardere 

E 52 Defect al sondei pentru gazele de ardere Verificați integritatea circuitului de evacuare a 
gazelor de ardere 

E 114 Adresa de cascadă nu este validă Verificați adresa setată la placa electronică (vezi 
regulatorul pentru cascadă și zone) 

 

De ex., dacă pe display sunt 
afișate aceste valori, cazanul se 
află în blocare aprindere.  

Pentru a elimina blocarea, apăsați tasta RESET 
aflată pe panoul de comandă al cazanului. 
 

3.5 ANOMALII DE FUNCȚIONARE CU RESETARE AUTOMATĂ. 

Codul “b” Descriere Remediere 

b 18 Temperatura pe tur este mai mare de 92 oC Verificați circulația apei în instalație 

b 19 Temperatura pe retur este mai mare de 87 oC Verificați circulația apei în instalație 

b 24  Verificați poziția sondelor 

b 25 Temperatura pe tur creştere prea repede Verificați circulația apei în instalație 

b 26 Lipsă apă / presiune apă insuficientă Verificați presiunea corectă a apei în instalație 
Aduceți preswiunea apei din instalație la o 
valoare cuprinsă între 1 și 1,2 bar 
Verificați etanșeitatea instalației 

b 28 Ventilator defect (lipsă semnal Hall) Verificați ventilatorul 
Verificați siguranța fuzibilă “F3” 
Verificați placa electronică 

b 29 Eroare ventilator Verificați ventilatorul 
Verificați siguranța fuzibilă “F3” 
Verificați placa electronică 

b 30 Diferența de temperatură dintre tur şi retur este mai mare de 40 oC Verificați circulația apei în instalație 

b 33 Sonda de ACC este defectă (scurt-circuit) Verificați / înlocuiți sonda de ACC 

b 38 Sonda de ACC este defectă (întreruptă) Verificați / înlocuiți sonda de ACC 

b 65 Aşteptare pentru pornirea ventilatorului (debit de aer insuficient) Verificați funcționarea ventilatorului 

b 118 Pierderea curentului de ionizre în timpul aprinderii arzătorului Verificați prezența gazului şi a alimentării cu 
energie electrică 
Verificați presiunea de alimentare cu gaz 

 

De ex., dacă pe display sunt 
afișate aceste valori, cazanul 
are o  diferență de temperatură  

(Δt) între tur şi de retur mai mare de 40 oC. 
Blocajele sunt temporare şi cazanul se 
resetează automat atunci când anomalia 
dispare. 
 

N.B.: întreținerea trebuie efectuată de un 
tehnician autorizat. 
- Miros de gaz. Produs de neetanșeitatea 
conductelor de gaz. Verificați etanşeitatea 
circuitului de alimentare cu gaz. 
- Ardere neregulată sau zgomotoasă. Poate fi 
produsă de: 

arzător murdar, parametrii de ardere incorecți, 
terminal de admisie/evacuare incorect instalat. 
Curățați componentele de mai sus şi asigurați-
vă de corecta instalare a terminalului, verificați 
reglarea corectă a vanei de gaz (setarea Off-set) 
şi procentajul corect de CO2 în gazele de 
ardere. 
- Sifon obturat. Poate apărea din cauza de 
mizeriei sau din cauza produselor de ardere 
aflate în interiorul lui. Verificați, prin 
intermediul capacului de scurgere a 
condensatului dacă nu există reziduuri de 
material care blochează curgerea acestuia. 
- Schimbător blocat. Poate apărea din cauza 
obturării  sifonului.  Verificați,  prin  intermediul  

dopului sifonului de condensat (accesibil numai 
după îndepărtarea mantalei frontale) dacă nu 
există reziduuri de material care blochează 
curgerea condensatului. 
- Zgomot datorat aerului din instalație. 
Verificați deschizând capacului dezaeratorului 
(Fig. 1-25). Asigurați-vă că presiunea din 
instalație şi cea de preîncărcarea a vasului de 
expansiune sunt în limitele stabilite. 
 

N.B.: în cazul intervențiilor de întreținere ale 
cazanului care presupun închiderea unuia sau a 
ambelor robinete de separare a instalației 
(part. 34 fig. -30) cazanul trebuie oprit. 
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3.6 TRANSFORMAREA CAZANULUI PE UN  
      ALT TIP DE GAZ. 
Dacă cazanul trebuie transformat pentru a 
funcționa cu un tip diferit de gaz decât cel 
specificat pe plăcuța de date, solicitați setul 
respectiv de conversie pentru o transformare 
rapidă şi uşoară. Conversia cazanului trebuie să 
fie efectuată de către un tehnician autorizat. 
Pentru conversia la alt tip de gaz, trebuie 
efectuate următoarele operațiuni: 
- opriți alimentarea cu energie electrică a 
cazanului; 
- înlocuiți duza situată între conducta de gaz şi 
manşonul de amestec aer/gaz (partea 12, fig. 1-
25); 
- înlocuiți Venturi; 
- realimentați cazanul cu tensiune; 
- reglați puterea maximă modificând numărului 
de rpm ale ventilatorului (parametrul nr. 22, 
„Numărul maxim de rotații al ventilatorului în 
regim de încălzire”) în conformitate cu par. 
3.21; 
- reglați puterea minimă modificând numărului 
de rpm ale ventilatorului (parametrul nr. 26, 
„Numărul minim de rotații al ventilatorului în 
regim de încălzire”) în conformitate cu par. 
3.21; 
- verificați valoarea de CO2 în gazele de ardere 
la putere maximă comparând-o cu cea din 
tabelul de la par. 3.22; 
- verificați valoarea de CO2 în gazele de ardere 
la putere minimă, comparând-o cu cea din 
tabelul de la par. 3.22; 
- sigilați dispozitivele de reglare ale debitului de 
gaz (dacă au fost modificate reglajele); 
- după efectuarea transformării aplicați pe 
cazan eticheta autoadezivă prezentă în setul de 
conversie în apropierea plăcuței de date. 
Datele referitoare la tipul anterior de gaz 
trebuie să fie şterse, utilizând un marker 
permanent. 
 

Reglajele trebuie efectuate în conformitate cu 
tipul de gaz utilizat. 
 

3.7 VERIFICĂRI ULTERIOARE CONVERSIEI LA  
     UN ALT TIP DE GAZ. 
După ce v-ați asigurat că a fost efectuată 
conversia cu o duză de diametru adecvat 
pentru tipul de gaz utilizat şi reglajele au fost 
efectuate la turația corectă, verificați dacă: 
- flacăra arzătorului nu este prea mare şi este 
stabilă (nu se desprinde de arzător). 
 

- nu există scăpări de gaz în circuit. 
 

N.B.: Toate operațiunile de transformare 
trebuie să fie efectuate de către un tehnician 
autorizat. 

3.8 EVENTUALELE REGLAJE. 
Verificați puterea termică nominală. 
Puterea termică nominală a cazanului este 
corelată cu lungimea conductelor de admisie a 
aerului şi de evacuare a gazelor de ardere. 
Aceasta scade uşor, proporțional cu creşterea 
lungimii conductelor. Dacă cazanele sunt 
instalate în cascadă cu setul de evacuare, după 
5 minute de funcționare a arzătorului, când 
temperaturile de admisie şi de evacuare s-au 
stabilizat, este necesar să se actualizeze 
numărul maxim de rpm al ventilatorului în 
regim de încălzire în conformitate cu valorile 
din tabelul următor: 
 

3.9 REGLAREA RAPORTULUI AER-GAZ. 
Reglarea CO2 maxim. 
 

Porniți cazanul în modul de „coşar”, apăsând 
concomitent timp de 2 secunde tastele 
„MODE” şi „+”. În acest mod, cazanul 
funcționează la putere maximă şi pe display 
apare litera „H” urmată de un număr format 
din 2 cifre. Pentru a avea o valoare exactă a CO2 
în gazele de ardere, tehnicianul trebuie să 
introducă sonda analizorului gazelor de ardere 
în prizade măsurare și apoi să verifice dacă 
valoarea de CO2 corespunde cu cea din tabelul 
de la par. 3.22, în caz contrar trebuie să regleze 
şurubul (12 fig. 3-4) (regulatorul debitului de 
gaz). 
Pentru a creşte valoarea de CO2 rotiți şurubul 
de reglare (12) în sens invers acelor de 
ceasornic și în sensul acelor de ceasornic 
pentru a scădea valoarea. 
După fiecare reglare a şurubului (12) este 
necesar să aşteptați ca să se stabilizeze cazanul 
la valoarea setată (aproximativ 30 sec.). 
 

Reglarea CO2 minim. 
După reglarea CO2 maxim, porniți cazanul pe 
putere minimă, apăsând concomitent timp de 2 
secunde tastele „MODE” şi „–„. În acest mod 
cazanul funcționează la putere minimă şi pe 
display apare litera „L” urmată de un număr 
format din 2 cifre. Pentru a avea o valoare 
exactă a CO2 tehnicianul trebuie să introducă 
sonda analizorului gazelor de ardere în priza de 
măsurare și apoi să verifice dacă valoarea de 
CO2 corespunde cu cea din tabelul 3.22, în caz 
contrar trebuie să regleze şurubul (3 fig. 3-4) 
(reglarea Off-set). Pentru a creşte valoarea de 
CO2 se rotește şurubul de reglare (3) în sensul 
acelor de ceasornic şi în sens invers pentru a o 
scădea. 

3.10 VERIFICAREA PARAMETRILOR ARDERII. 
Pentru reglarea puterii maxime şi minime, 
porniți cazanul în modul „coşar”, apăsând 
concomitent timp de câteva secunde tastele 
„MODE” şi „+”. Verificați dacă turația maximă a 
ventilatorului (cu arzătorul pornit) corespunde 
cu valoarea din tabel (par. 3.21); dacă 
parametrii sunt modificați, vezi capitolele 
următoare. 
 

3.11 REGLAREA PUTERII NOMINALE ÎN  
        REGIM DE ÎNCĂLZIRE. 
Cazanul „Victrix 90 1 I” iese din fabrică cu 
puterea reglată pe maxim. De aceea, este de 
dorit să nu se modifice acest reglaj. 
Dacă totuși trebuie redusă puterea, valoarea 
parametrului nr. 22 „Numărul maxim de rotații 
al ventilatorului în regim de încălzire” trebuie 
modificată după introducerea codului rezervat 
tehnicianului, în conformitate cu procedura 
descrisă la par. 3.3. 
Pentru a verifica valoarea reglată a puterii, 
comparați numărul de rotații al ventilatorului 
cu valoarea dată în tabel (par. 3.21). 
 

3.12 REGLAREA PUTERII MINIME ÎN REGIM  
        DE ÎNCĂLZIRE. 
Dacă trebuie modificată puterea minimă în 
regim de încălzire, valoarea parametrului nr. 26 
„Numărul minim de rotații al ventilatorului în 
regim de încălzire” trebuie modificată după 
introducerea codului rezervat tehnicianului, în 
conformitate cu procedura descrisă la par. 3.3. 
Pentru a verifica valoarea reglată a puterii, 
comparați numărul de rotații al ventilatorului 
cu valoarea dată în tabel (par. 3.21). 

 
 G20 G31 

Un singur cazan max. 5900 rpm max. 5900 rpm 

min. 1750 rpm min. 1750 rpm 
Set de evacuare a gazelor de 
ardere cu clapete 

max. 5900 rpm max. 5900 rpm 

min. 1750 rpm min. 1750 rpm 
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3.13 REGLAREA PUTERII ÎN REGIM DE APĂ   
        CALDĂ DE CONSUM. 
Dacă este necesar să se modifice puterea în 
regim de ACC trebuie modificată valoarea 
parametrului nr. 24, „Numărul maxim de rotații 
al ventilatorului în regim de ACC” după 
introducerea codului rezervat tehnicianului, în 
conformitate cu procedura descrisă la par. 3.3. 
Reglați numărul de rotații al ventilatorului în 
conformitate cu valoarea dată în tabel (par. 
3.21). 
 

3.14 MODUL DE FUNCȚIONARE AL POMPEI. 
Modificând parametrul nr. 3 în conformitate cu 
procedura “mod parametri” la valoarea “3” se 
obține funcționarea continuă a pompei. 

 
3.15 FUNCȚIA „COȘAR”. 
Atunci când este activată, această funcție 
forțează cazanul să funcționeze la putere 
maximă timp de 15 minute. 
În această stare toate reglajele sunt eliminate, 
rămânând active doar limitatorul de 
temperatură și termostatul limită. Pentru a 
activa funcția „coșar”, apăsați concomitent 
timp de 2 secunde tastele „MODE” şi „+”. 
Această funcție permite tehnicianului să 
verifice parametrii arderii, cazanul funcționând 
la putere maximă iar pe display fiind afişată 
litera „H”. După efectuarea verificărilor, 
dezactivați funcția prin apăsarea concomitentă, 
timp de 2 secunde a tastelor „+” şi „-„. 
 

3.16 FUNCȚIA ANTI-BLOCARE A POMPEI. 
În timpul funcționării în regim de „Vară” 
cazanul este prevăzut cu o funcție care 
porneşte pompa timp de 10 secunde cel puțin o 
dată la 24 de ore pentru a reduce riscul blocării 
acesteia datorită inactivității prelungite. 
 

3.17 FUNCȚIA ANTIÎNGHEȚ A  
           RADIATOARELOR. 
Cazanul are o funcție care porneşte pompa 
atunci când temperatura pe tur atinge valoarea 
de 7 oC. Dacă temperatura pe tur scade sub 3 
oC, cazanul porneşte şi funcționează până când 
se atinge valoarea de 10 oC. 
 

3.18 VALOAREA MAXIMĂ A TEMPERATURII  
       PE TUR ÎN REGIM DE ÎNCĂLZIRE. 
Temperatura maximă pe tur a cazanului poate 
fi schimbată prin modificarea parametrului nr. 
4 din „mod parametri”, setând o valoare 
cuprinsă între 20 şi 85 oC. 

Placa electronică a Victrix 90 1 I 

Vana de gaz DUNGS 

Legendă: 
F1 – Siguranţă fuzibilă 2A – 230 V 
F3 – Siguranţă fuzibilă 4A – 24 V 

Legendă: 
1 – Priză măsurare presiune intrare în vana de gaz 
2 – Priză măsurare presiune ieșire din vana de gaz 
3 – Şurub reglare off-set 
12 – Reglarea debitului de gaz de ieșire 
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3.19 SOATEREA MANTALEI. 
Pentru a facilita operațiunile de întreținere ale 
cazanuluii, mantaua poate fi îndepărtată 
complet, după cum urmează (Fig. 3-5): 
- demontați grila inferioară de protecție; 
 

- scoateți şururburile (1) de la partea inferioară 
a mantalei frontale (5); 
 

- desfaceți complet şuruburile (7) aflate în 
partea superioară a capacului (6) (vezi figura); 
 

- trageți ușor spre exterior de partea inferioară 
a mantalei frontale (5) și concomitent 
împingeți-o în sus (vezi figura); 
 

- desfaceți şuruburile (2) din partea de sus a 
plăcii de susținere a mantalei (vezi figura); 

- desfaceți şuruburile (3) de pe partea 
inferioară a cazanuluei şi apoi împingeți în sus, 
pentru a elibera mantaua (4). 
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3.20 VERIFICAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ANUA- 
       LĂ A CAZANULUI 
Următoarele proceduri de verificare şi 
întreținere trebuie executate cel puțin o dată 
pe an: 
- Curățați zona schimbătorului de căldură aflată 
în calea gazelor de ardere. 
- Curățați arzătorul principal. 
- Verificați corecta aprindere şi funcționare. 
- Asigurați corecta reglare a arzătorului în regim 
de încălzire. 
- Verificați funcționarea corectă a dispozitivelor 
de control și de reglare şi în special: 
- intervenția întreruptorului general al 
cazanului; 
- intervenția sondelor de reglare a instalației; 
- Verificați etanşeitatea circuitului de 
alimentare cu gaz al cazanului şi a circuitelor 
interne. 
- Verificați intervenția dispozitivului de ionizare 
de protecție împotriva lipsei flăcării: 

- verificați dacă timpul relativ de intervenție 
este mai mic de 10 secunde. 
- Verificați vizual dacă există scurgeri de apă 
sau există oxidări de la / pe racorduri şi urme 
ale reziduurilor de condensare în interiorul 
camerei etanșe. 
- Verificați, prin intermediul dopului tubului de 
evacuare a condensatului, că nu există 
reziduuri de materiale care să obtureze 
curgerea acestuia. 
- Verificați conținutul sifonului de evacuare a 
condensatului. 
- Verificați vizual faptul că refularea supapei de 
siguranță nu este blocată. 
- Verificați faptul că presiunea statică a 
instalației (cu instalația rece şi după refacerea 
presiunii cu ajutorul robinetului de încărcare) 
este cuprinsă între 0,5 și 1,2 bar. 
- Verificați vizual faptul că dispozitivele de 
siguranță şi control nu au fost îndepărtate 
şi/sau scurcircuitate, în special: 

- limitatorul de temperatură. 
- Verificați starea şi integritatea circuitelor 
electrice şi, în special: 
- conductorii de alimentare electrică trebuie să 
fie fixați în clemele şi presetupele de trecere 
speciale; 
- nu trebuie să existe urme de înnegrire sau 
arsură pe izolația conductorilor. 
 
N.B.: cu ocazia întreținerii periodice a cazanului 
se recomandă să verificați şi să efectuați 
întreținerea întregii instalații de încălzire, în 
conformitate cu specificațiile normativelor și 
regulamentelor în vigoare. 

3.21 VARIAȚIA PUTERII TERMICE. 

 
 METAN (G20) PROPAN (G31) 

PUTEREA PUTEREA DEBIT GAZ LA 
ARZĂTOR 

TURAȚII 
VENTILATOR 

DEBIT GAZ LA 
ARZĂTOR 

TURAȚII 
VENTILATOR 

(kW) (kcal/h) (m3/h) (no) (kg/h) (no) 

90,0 77400 9,77 5900 7,17 5900 

88,0 75680 9,54 5750 7,00 5770 

86,0 73960 9,31 5610 6,83 5630 

84,0 72240 9,08 5460 6,66 5500 

82,0 70520 8,85 5320 6,50 5370 

80,0 68800 8,62 5180 6,33 5240 

78,0 67080 8,40 5050 6,17 5110 

76,0 65360 8,18 4910 6,00 4980 

74,0 63640 7,95 4780 5,84 4850 

72,0 61920 7,73 4650 5,68 4730 

70,0 60200 7,51 4510 5,51 4600 

68,0 58480 7,29 4380 5,35 4480 

66,0 56760 7,07 4260 5,19 4350 

64,0 55040 6,86 4130 5,03 4230 

62,0 53320 6,64 4010 4,87 4100 

60,0 51600 6,42 3880 4,71 3980 

58,0 49880 6,21 3760 4,56 3860 

56,0 48160 5,99 3640 4,40 3740 

54,0 46440 5,78 3520 4,24 3620 

52,0 44720 5,56 3400 4,08 3500 

50,0 43000 5,35 3280 3,93 3380 

48,0 41280 5,14 3160 3,77 3260 

46,0 39560 4,93 3050 3,62 3140 

44,0 37840 4,71 2930 3,46 3020 

42,0 36120 4,50 2820 3,30 2900 

40,0 34400 4,29 2710 3,15 2780 

38,0 32680 4,08 2590 2,99 2660 

36,0 30960 3,87 2480 2,84 2540 

34,0 29240 3,65 2370 2,68 2430 

32,0 27520 3,44 2260 2,53 2310 

30,0 25800 3,23 2150 2,37 2190 

28,0 24080 3,02 2040 2,22 2070 

26,0 22360 2,81 1940 2,06 1960 

24,0 20640 2,59 1830 1,90 1840 

22,5 19350 2,43 1750 1,79 1750 

 

N.B.: Datele de putere din tabel au fost 
obținute cu o conductă de admisie/evacuare 
lungă de 0,5 metri. Debitele de gaz se referă la 
puterea calorifică  inferioară,  la  o temperatură 

de 15 oC şi o presiune de 1013 mbar. Presiunile 
la arzător se referă la utilizarea gazului la 
temperatura de 15oC. 
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3.22 PARAMETRII ARDERII. 

  G20 G31 

Diametru duză gaz mm 12,0 8,8 

Presiunea de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377) 

Debitul gazelor de ardere la puterea nominală kg/h 148 146 

Debitul gazelor de ardere la puterea minimă kg/h 38 38 

CO2 la Q Nom. / Min. % 9,30 / 9,10 10,70 / 10,20 

CO cu 0% O2 la Q Nom. / Min. ppm 180 / 10 215 / 12 

NOx cu 0% O2 la Q Nom. / Min. mg/kWh 37 / 14 62 / 32 

Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală oC 52 53 

Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă oC 49 49 

 

3.23 DATE TEHNICE. 

Debitul termic nominal kW (kcal/h) 92,3 (79385) 

Debitul termic minim kW (kcal/h) 23,0 (19785) 

Puterea termică nominală kW (kcal/h) 90,0 (77400) 

Puterea termică minimă kW (kcal/h) 22,5 (19350) 

Eficiența energetică la 80/60 Nom. / Min. % 97,5 / 97,8 

Eficiența energetică la 50/30 Nom. / Min. % 106,0 / 108,2 

Eficiența energetică la 40/30 Nom. / Min. % 108,7 / 109,1 

Pierderea de căldură prin manta cu arzătorul pornit/oprit (80-60oC) % 0,70 / 0,41 

Pierderea de căldură la coș cu arzătorul pornit/oprit (80-60oC) % 1,80 / 0,01 

Presiunea maximă de lucru în circuitul de încălzire bar 4,4 

Temperatura maximă de lucru în circuitul de încălzire oC 90 

Domeniul de reglare al temperaturii de încălzire oC 25 – 85 

Sarcina disponibilă la un debit de 1000/h kPa(m H2O) 87,76 (9,0) 

Greutatea centralei pline kg 107,6 

Greutatea centralei goale kg 97,5 

Conținutul de apă al cazanului l 10,1 

Alimentarea electrică V/Hz 230/50 

Curentul nominal absorbit A 1,69 

Puterea electrică instalată W 370 

Puterea absorbită de pompa de circulație W 238,7 

Puterea absorbită de ventilator W 102,6 

Gradul de protecție electric - IPX5D 

Temperatura maximă de funcționare (a încăperii) oC + 50 

Temperatura minimă de funcționare (a încăperii) oC -5 

Temperatura minimă de funcționare cu set antiîngheț (opțional) oC -15 

Temperatura maximă a gazelor de ardere oC 75 

Clasa NOX - 5 

NOX ponderat mg/kWh 23,3 

CO ponderat mg/kWh 20,0 

Tipul de aparat C 13 / C 33/ C 63 / B 23 / B 33 

Categoria de gaz II2H3P 

 

- Valorile temperaturilor gazelor de ardere se 
referă la o temperatură de admisie a aerului de 
15 oC şi o temperatură pe tur de 50 oC. 
 

- Nivelul de zgomot maxim emis în timpul 
funcționării cazanului este < 55dBA. Valoarea 
nivelului de zgomot se referă la testele 
efectuate într-o cameră cu semi-ecou, cu 
cazanul funcționând la putere maximă, cu 
conductele de evacuare a gazelor de ardere în 
conformitate cu standardele produsului. 
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