Stimate client,
Vă felicităm pentru ca aţi ales un produs Immergas de înaltă calitate, în
măsură să vă asigure confort şi siguranţă timp îndelungat. În calitate de
client Immergas veţi putea să vă bazați întotdeauna pe un Serviciu
Autorizat de Asistenţă Tehnică, calificat, pregătit şi mereu informat,
pentru a garanta o eficienţă constantă centralei dumneavoastră.
Citiţi cu atenţie paginile următoare: veţi putea descoperi sugestii utile
privind corecta utilizare a aparatului, a căror respectare va asigura
satisfacţia dumneavoastră față de produsul Immergas.
Adresaţi-vă din timp unuia dintre Centrele Autorizate de Asistenţă
Tehnică, pentru a solicita punerea în funcțiune a aparatului (necesară
pentru confirmarea garanției Immergas). Tehnicianul autorizat va verifica
condiţiile de funcţionare, va efectua reglajele necesare şi vă va arăta
modul corect de utilizare al aparatului.
Pentru eventualele intervenții service sau de întreţinere periodică adresațivă Centrelor Autorizate de Asistență Tehnică Immergas: ele dispun de
componente originale şi au avantajul de a beneficia de o pregătire
specifică, supravegheată în mod direct de către producător.
Avertizări generale
Prezentul manual constituie parte integrantă şi esenţială a produsului şi
trebuie pus la dispoziția utilizatorului chiar şi în cazul schimbării
proprietarului.
El trebuie să fie păstrat cu grijă şi consultat cu atenție, întrucât toate
avertizările furnizează indicaţii importante privind siguranţa în etapele de
instalare, utilizare şi întreţinere.
Instalarea, punerea în funcțiune, service-ul, întreţinerea și verificarea
tehnică periodică trebuie să fie efectuate conform normelor în vigoare și
instrucţiunilor producătorului, exclusiv de către personal autorizat ISCIR
cf. PT-A1. O instalare greșită poate cauza daune persoanelor, animalelor
sau lucrurilor, pentru care producătorul nu poate fi făcut răspunzător.
Întreţinerea trebuie să fie efectuată de personal tehnic autorizat ISCIR,
Serviciul Autorizat de Asistenţă Tehnică Immergas reprezentînd în acest
sens o garanţie de calificare şi de profesionalism.
Aparatul trebuie utilizat doar în scopul pentru care a fost proiectat. Orice
altă utilizare este consideră improprie şi, în concluzie, periculoasă.
În caz erorilor în instalare, de utilizare sau de întreţinere, datorate
nerespectării legislaţiei tehnice și normativelor în vigoare sau a
instrucţiunilor din prezentul manual (sau oricum furnizate de producător),
este exclusă orice răspundere contractuală şi extracontractuală a
producătorului pentru eventualele daune iar aparatul pierde garanţia.
Pentru informaţii ulterioare privind instalarea centralelor termice cu gaz
consultați site-ul Immergas, la adresa: www.immergas.com
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
În conformitate cu Directiva 90/396/CE privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu
Directiva 89/336/CE privind compatibilitatea electromagnetică, cu
Directiva 92/42/CE privind cerințele de randament pentru cazanele noi de
apă caldă şi cu Directiva 73/23/CE de Joasă tensiune,
Producătorul: Immergas S.p.A v. Cisa Ligure nr. 95 42041 Brescello (RE)
DECLARĂ CĂ: centralele Immergas model:
Victrix Superior 32 kW
sunt conforme cu aceste Directive Comunitare
Director Cercetare & Dezvoltare
Mauro Guareschi
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INSTALAREA CENTRALEI

(INSTALATOR)
1.1 AVERTISMENTE PRIVIND INSTALAREA
Centrala termică Victrix Superior kW a fost proiectată numai pentru
instalarea pe perete, fiind utilizată pentru încălzirea spaţiilor și producerea
apei calde menajere (ACM) pentru uz casnic sau asemănător.
Peretele trebuie să fie neted, fără denivelări şi proeminenţe ce pot
împiedica lipirea perfectă a părții din spate a centralei de suprafața lui.
Aceste centrale nu sunt proiectate pentru instalarea pe sol sau pe podea
(Fig. 1-1).
În funcție de tipul de instalare, variază şi clasificarea centralei, şi anume:
- Centrală tip B23 dacă este instalată utilizând conducta pentru admisie a
aerului direct din spațiul în care este instalată centrala.
- Centrală tip C dacă este instalată utilizând conducte concentrice sau
alte tipuri de conducte pentru admisia aerului şi evacuarea gazelor de
ardere.
Instalarea trebuie efectuată numai de către un instalator calificat și
autorizat ISCIR pentru instalarea aparatelor consumatoare de combustibili
gazoși. Instalarea trebuie realizată conform prescripțiilor și normativelor
în vigoare. Trebuie respectate prevederile Prescripției Tehnice pentru
aparate cu combustibil gazos (PT-A1).
Înainte de instalarea aparatului este necesar să se verifice dacă acesta este
în stare bună; dacă acest lucru nu este cert, trebuie să vă adresaţi imediat
furnizorului.
Elementele ambalajului (cleme, cuie, saci din plastic etc..) nu trebuie
lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt potențiale surse de pericol. În
cazul în care aparatul este instalatat între obiecte de mobilier, trebuie
lăsat un spaţiu suficient pentru întreţinere; este recomandat să se lase cel
puţin 3 cm între mantaua centralei şi părţile verticale ale mobilei.
Dedesubtul şi deasupra cazanului trebuie lăsat un spaţiu pentru a permite
intervenţii asupra racordurilor hidraulice şi a sistemelor de evacuare a
gazelor de ardere. Nici un obiect inflamabil nu trebuie să se găsească în
apropierea aparatului (hârtie, plastic, polistiren etc.).
Se recomandă să nu aşeze aparate electrocasnice sub centrală, pentru că
acestea ar putea suferi daune în cazul refulării supapei de siguranţă (dacă
aceasta nu este legată corespunzător la o pâlnie de descărcare) sau în
cazul unor neetanșeități ale racordurilor hidraulice; în caz contrar,
producătorul nu va fi făcut responsabil pentru eventualele avarii cauzate
aparatelor electrocasnice.
În caz de anomalie, defecţiune sau funcţionare necorespunzătoare,
aparatul trebuie oprit şi este necesară chemarea unui tehnician autorizat
(de exemplu de la Centrul de Asistenţă Tehnică Immergas, care dispune
de o pregătire tehnică specifică şi de piese de schimb originale). Nu
efectuaţi nici o intervenţie sau reparaţie prin intermediul unei persoane
neautorizate.
Nerespectarea indicațiilor de mai sus duce la pierderea garanției și la
asumarea responsabilității personale în ceea ce privește centrala.

• Norme de instalare: această centrală poate fi instalată în exterior, într-un
loc parţial protejat. Prin loc parţial protejat se înţelege acel loc în care
centrala nu este expusă direct acţiunii precipitaţiilor atmosferice (ploaie,
zăpadă, grindină etc.).
Atenţie: instalarea pe perete a centralei trebuie să garanteze o susţinere
stabilă şi eficientă a acesteia.
Diblurile (furnizate în kit) trebuie utilizate numai împreună cu consola de
fixare pe perete a centralei sau direct pentru fixarea centralei pe perete;
ele pot asigura o susţinere adecvată dacă sunt introduse corect în pereţii
construiţi din cărămizi pline sau semipline. În cazul pereţilor realizaţi din
cărămizi perforate, bolțari perforați sau alte materiale cu capacitate de
încărcare statică limitată, este necesară efectuarea unei verificări statice
preliminare a sistemului de susținere a centralei.
N.B.: şuruburile cu capul hexagonal pentru dibluri aflate în kit-ul de
livrare vor fi utilizate exclusiv pentru fixarea consolei de fixare pe
perete.
Aceste centrale sunt utilizate pentru încălzirea agentului termic la o
temperatură inferioară celei de fierbere a apei la presiunea atmosferică.
Trebuie să fie racordate la o instalaţie de încălzire şi la o reţea de
distribuţie a apei calde menajere adecvată performanțelor şi capacităţii
lor.

1.2 Dimensiunile principale

RO
Înălțime
Lățime
Adâncime
Racorduri
Gaz
Apă caldă menajeră (ACM)
Circuit de încălzire

(mm)
830
440
350
G
AC
AF
R
M
1-3

* = centrala este dotată cu un robinet de gaz la 90° cu racorduri de 3/4”
şi ștuț Ø18 mm.
Legendă (Fig. 1-2):
V - Racord electric
G - Alimentare cu gaz
AC - Ieşire apă caldă menajeră
AF - Intrare apă rece menajeră
SC - Evacuare condensat (diametru intern minim Ø 13 mm)
R - Retur instalaţie încălzire
M - Tur instalaţie încălzire
1.3 Protecţia antiîngheţ .
Temperatură minimă -3°C. Centrala este echipată standard cu o funcţie
antiîngheț, care pune în funcţie pompa şi arzătorul atunci când
temperatura apei din interiorul centralei coboară sub 4°C.
Funcţia antiîngheţ este asigurată doar dacă:
- centrala este racordată corect la circuitele de alimentare cu gaz şi energie
electrică;
- centrala este alimentată în mod constant;
- centrala nu este în stand-by
- centrala nu este în stare de “blocare aprindere” (vezi paragraf 2.6);
- componentele esenţiale ale centralei nu sunt defecte.
În aceste condiţii, centrala este protejată împotriva îngheţului până la o
temperatură a mediului de -3°C.
Temperatură minimă -15°C. În cazul în care centrala este instalată întrun loc în care temperatura coboară sub -3°C sau atunci când lipseşte
alimentarea cu gaz sau centrala intră în stare de „blocare aprindere”,
aparatul poate îngheța.
Pentru a evita riscul de îngheţare, respectaţi următoarele instrucţiuni:
- Protejaţi instalația de încălzire împotriva înghețului introducând în
aceasta un antigel (specific instalaţiilor de încălzire) de cea mai bună
marcă, respectând scrupulos instrucţiunile producătorului în ceea ce
priveşte procentajul necesar comparativ cu temperatura minimă la care se
doreşte păstrarea instalaţiei.
Materialele din care sunt confecționate centralele rezistă la antigel pe
bază de glicoli de etilenă şi propilen.
Pe durată eventualelor opriri din funcționare, respectaţi indicaţiile
producătorului.
- Protejaţi circuitul de apă caldă menajeră contra înghețului utilizând un
accesoriu livrabil la cerere (kit antigel), compus dintr-o rezistenţă
electrică, din cablajul

corespunzător şi dintr-un termostat de comandă (citiţi atent instrucţiunile
de instalare din cutia accesoriului).
Protecţia împotriva îngheţării centralei este în acest caz asigurată doar
dacă:
- centrala este corect racordată la circuitele de alimentare cu gaz și
energie electrică şi este alimentată;
- Componentele kit-ului antigel nu sunt avariate.
În aceste condiţii, centrala este protejată contra îngheţului până la o
temperatura de -15°C.
Garanţia nu acoperă daunele provocate de întreruperea furnizării
energiei electrice sau de nerespectarea indicaţiilor de la pagina
precedentă.
N.B.: în cazul în care centrala este instalată în locuri în care temperatura
scade sub 0°C, este necesară izolarea atât a ţevilor de racordare la apa
caldă menajeră / apa rece, cât şi a celor de racordare la circuitul de
încălzire.
1.4 RACORDĂRI .
Racordarea la gaz (Aparat categoria II2H3B/P).
Centralele noastre sunt construite pentru a funcţiona cu gaz metan (G20)
sau GPL. Diametrul conductei de alimentare trebuie să fie egal sau mai
mare decât racordul centralei – 3/4”. Înainte de a efectua racordarea la gaz
trebuie să efectuaţi o curăţare interioară a tuturor conductelor instalaţiei
de alimentare cu combustibil, pentru a elimina eventualele reziduuri ce ar
putea compromite buna funcţionare a centralei. Trebuie să verificați faptul
că tipul de gaz de alimentare corespunde cu cel pentru care a fost echipată
centrala (vezi eticheta de pe centrală). Dacă diferă, este necesar să
interveniţi asupra centralei pentru transformarea ei pe alt tip de gaz (vezi
conversia aparatelor pe alt tip gaz). Este important să verificaţi presiunea
dinamică din reţeaua (metan sau GPL) care alimentează centrala întrucât,
dacă aceasta este insuficientă, poate avea influenţă asupra puterii
centralei, provocând neplăceri utilizatorului.
Asiguraţi-vă că racordarea robinetului de gaz este efectuată corect. Ţeava
de alimentare cu gaz trebuie să fie dimensionată adecvat, în baza
normelor în vigoare, pentru a garanta în arzător debitul de gaz necesar în
condiţii de putere maximă a centralei şi eficiența aparatului (specificațiile
tehnice). Sistemul de racordare trebuie să fie conform cu normele
specifice.
Calitatea gazului. Aparatul a fost proiectat pentru a funcţiona cu gaz fără
impurităţi; în caz contrar, este necesar să introduceţi, în amonte de
centrală, filtre adecvate pentru a reface puritatea combustibilului.
Rezervoare de stocare (în cazul alimentării cu GPL).
- Se poate întâmpla ca noile rezervoare de stocare a GPL-ului să conţină
reziduuri de gaz inert (azot), care sărăcesc amestecul livrat centralei,
cauzându-i funcţionări anormale.
- Din cauza compoziţiei amestecului de GPL, în timpul perioadei de
stocare în rezervoare poate apărea o stratificare a componentelor
amestecului. Acest fapt poate cauza o variaţie a puterii calorifice a
amestecului de GPL livrat centralei, ceea ce duce la modificarea
performanțelor acesteia.
Racordarea hidraulică.
Atenţie: înainte de a efectua racordarea centralei, pentru a nu pierde
garanţia, spălaţi bine instalaţia de încălzire (ţevi, corpuri de încălzire etc.)
cu decapanţi adecvaţi sau cu produse pentru eliminarea încrustaţiilor, în
măsură să îndepărteze eventualele reziduuri ce ar putea afecta buna
funcţionare a centralei.
Pentru a evita depunerile, încrustaţiile şi coroziunile în instalația de
încălzire, trebuie respectate condițiile normelor și prescripțiilor tehnice
privind regimul chimic al cazanelor.

Racordările hidraulice trebuie să fie executate corect, utilizînd racordurile
centralei. Refularea supapei de siguranţă a centralei trebuie să fie
racordată la o pâlnie de evacuare. În caz contrar, producătorul centralei nu
va fi responsabil pentru eventualele pagube provocate de apa refulată.
Atenţie: pentru a păstra durata de viață şi caracteristicile de eficienţă ale
schimbătorului de apă caldă menajeră, atunci când apa are caracteristici
ce pot provoca apariţia încrustaţiilor calcaroase se recomandă
instalarea kit-ului ”dozator de polifosfaţi” (în particular, cu titlu
exemplificativ, kit-ul este recomandat atunci când duritatea apei
depăşeşte valoarea de 25 grade franceze).
Evacuarea condensatului. Pentru evacuarea condensatului produs de
centrală trebuie să vă branşaţi la reţeaua de canalizare prin conducte
corespunzătoare, rezistente la condensatul acid, având diametrul interior
de cel puţin 13 mm. Instalaţia de racordare a aparatului la reţeaua de
canalizare trebuie realizată astfel încât să se evite înghețarea lichidului
conţinut în ea. Înainte de punerea în funcţiune a centralei asiguraţi-vă că
poate fi evacuat în mod corect condensatul. În plus, trebuie respectate
normele, prescripțiile şi dispoziţiile naţionale şi locale în vigoare privind
evacuarea apelor uzate.
Racordarea electrică. Centrala “Victrix Superior kW” are, pentru
întregul aparat, gradul de protecţie IPX5D. Siguranţa d.p.d.v. electric a
aparatului este asigurată doar atunci când acesta este racordat la o priză
eficientă de împământare, executată conform normelor electrice și de
siguranţă în vigoare.
Atenţie: Immergas S.p.A îşi declină orice responsabilitate privind
daunele provocate persoanelor sau lucrurilor rezultate din lipsa racordului
de împământare a centralei şi de nerespectare a normelor de referinţă.
Totodată, verificaţi faptul că instalaţia electrică corespunde puterii
maxime absorbite de centrală, indicată pe eticheta de date a aparatului.
Centralele sunt dotate cu un cablu de alimentare special de tip ”X”, fără
ştecher. Cablul de alimentare trebuie să fie racordat la o reţea de 230V
±10% / 50Hz, respectând polaritatea L-N şi împământarea
; de
asemenea, reţeaua trebuie să fie prevăzută cu un întreruptor multipolar de
supratensiune de clasa III. Atunci când trebuie înlocuit cablul de
alimentare, adresaţi-vă unui tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul
Autorizat de Asistenţă Tehnică Immergas). Cablul de alimentare trebuie
să respecte traseul prestabilit.
În cazul în care trebuie înlocuită siguranţa fuzibilă de pe placa electronică,
utilizați o siguranţă fuzibilă rapidă de 3,15A. Nu este permisă utilizarea de
adaptoare, prize multiple sau prelungitoare pentru alimentarea centralei de
la reţeaua electrică.
1.5 COMENZI DE LA DISTANŢĂ ŞI CRONOTERMOSTATE
(OPŢIONALE).
Centralei îi poate fi conectat un cronotermostat sau o comandă de la
distanţă.
Aceste accesorii Immergas sunt disponibile sub formă de kit-uri separate
ale centralei şi pot fi furnizate la cerere. Toate cronotermostatele
Immergas se conectează la centrală cu numai doi conductori. Citiţi cu
atenţie instrucţiunile pentru instalare şi utilizare aflate în kit-ul
accesoriului.
• Cronotermostatul digital On/Off. (Fig. 1-5).
Cronotermostatul permite:
- programarea a două valori de temperatură ambientă: una pentru zi
(temperatura confort) şi alta pentru noapte (temperatura redusă – de
gardă);
- setarea a până la patru programe săptămânale diferite de pornire şi
oprire;
- setarea stării dorite de funcţionare dintre următoarele alternative
posibile:
• funcţionare permanentă la temperatură confort.
• funcţionare permanentă la temperatură redusă – de gardă.
• funcţionare permanentă la temperatură reglabilă antiîngheţ.
Cronotermostatul este alimentat cu două baterii alcaline de 1,5V tip LR 6;

• Sunt disponibile 2 tipuri de comenzi de la distanţă: Comanda Amico
Remoto (CAR) (Fig.1-6) şi super Comanda Amico Remoto (super CAR)
(Fig. 1-7), ambele cu funcţie de cronotermostat. Panoul de comandă al
cronotermostatelor permite utilizatorului ca, în afara funcţiilor ilustrate la
punctul precedent, să poată controla toate informaţiile importante privind
funcţionarea aparatului şi a instalaţiei de încălzire, cu posibilitatea de a
interveni comod asupra parametrilor setaţi anterior, fără a fi nevoit să se
deplaseze la locul în care este instalată centrala. Panoul de comandă este
prevăzut cu autodiagnoză, pentru a vizualiza pe display eventualele
anomalii de funcţionare ale centralei. Cronotermostatul încorporat în
comanda de la distanță permite setarea temperaturii la necesităţile efective
ale camerei care trebuie încălzită, pentru a se obţine temperatura ambientă
dorită cu o precizie deosebită şi cu o evidentă economie în ceea ce
privește costurile de exploatare. Cronotermostatul este alimentat direct de
la centrală, prin intermediul aceloraşi 2 conductori care ajută la
transmiterea datelor între centrală şi cronotermostat.
Important: Dacă instalaţia de încălzire este împărțită în zone cu ajutorul
comenzilor de la distanță CAR sau Super CAR, acestea trebuie utilizate
excluzând funcţia termostat sau setând modul de lucru On/Off.
Racordarea electrică a CAR, a Super CAR sau a cronotermostatului
On/Off (opţionale). Operaţiunile descrise în continuare trebuie efectuate
după întreruperea alimentării cu tensiune a aparatului. Eventualul
cronotermostat On/Off va fi conectat la bornele 40 şi 41, eliminând
puntea X40 (Fig. 3-2). Asiguraţi-vă că contactul termostatului On/Off este
de tipul “curat”, adică independent de tensiunea din reţea; în caz contrar,
placa electronică de reglare s-ar putea avaria. Eventuala CAR sau Super
CAR trebuie să fie conectată prin intermediul bornelor IN+ şi IN- la
bornele 42 şi 43 ale plăcii electronice (în centrală), eliminând puntea X40
şi respectând polaritatea, (Fig. 3-2). Conectarea cu polaritate greşită nu
permite funcționarea, dar CAR nu se strică. La o centrală se poate conecta
doar o singură comandă de la distanţă.
Important: În eventualitatea utilizării Comenzii Amico Remoto este
obligatoriu să fie prevăzutee două linii, în conformitate cu normele în
vigoare privind instalaţiile electrice existente. Țevile centralei nu trebuie
să fie niciodată utilizate ca prize de împământare ale instalaţiei electrice
sau telefonice. Asiguraţi-vă aşadar, înainte de racordarea electrică a
centralei, că acest lucru nu se întâmplă.
Racordarea la o instalație de temperatură joasă. Centrala poate
funcționa cu o instalaţie de temperatura joasă acţionând asupra
parametrului “P66” (Parag. 3.8) şi setând temperatura pe tur din “P66/A”
şi “P66/B”. În acest caz este necesară înserierea unui limitator de
temperatură de 60°C între alimentarea electrică şi centrală. Sonda
limitatorului de temperatură trebuie să fie poziţionată pe țeava de tur a
instalaţiei de încălzire, la o distanţă de cel puţin 2 metri de centrală.

(RO) – SONDA DE EXTERIOR (Fig.1-9).
Temperatura pe tur este funcţie de temperatura exterioară şi de setările
utilizatorului pentru temperatura ambientă.
TM-MAX/MIN = Domeniul de temperatură pe tur setat.
TE = Temperatură exterioară
1.6 SONDA DE TEMPERATURĂ DE EXTERIOR (OPŢIONALĂ).
Această sondă (Fig. 1-8) poate fi conectată direct la placa electronică a
centralei şi permite scăderea automată a temperaturii maxime pe tur în
cazul în care temperatura exterioară crește, astfel încât reglează căldura
furnizată în instalaţie funcţie de variaţiile temperaturii exterioare. Sonda
de exterior acţionează întotdeauna atunci când este conectată, indiferent
de prezenţa sau de tipul cronotermostatului Immergas (amintit anterior)
utilizat. Corelarea între temperatura pe tur şi temperatura exterioară este
determinată de parametrii setaţi în meniul“M5” la funcția “P66”, funcţie
de curbele reprezentate în diagramă (Fig. 1-9). Conectarea electrică a
sondei de exterior trebuie realizată la bornele 38 şi 39 ale plăcii
electronice ale centralei (Fig. 3-2).
1.7 SISTEMUL IMMERGAS DE EVACUARE A GAZELOR DE
ARDERE.
Immergas furnizează, separat de centrale, diverse soluţii pentru instalarea
conductelor de admisie aer necesar arderii şi evacuare a gazelor de ardere,
fără de care centrala nu poate funcţiona.
Atenţie: centrala trebuie instalată numai cu conducte originale din
plastic de admisie aer şi de evacuare a gazelor de ardere
IMMERGAS ” Serie Verde”. Acest sistem de conducte poate fi
identificat datorită unei mărci speciale, distincte, care poartă
înscrisul: ”doar pentru centralele cu condensare”. Tipurile de
conducte puse la dispoziţie de Immergas sunt:
• Factori de Rezistenţă şi lungimi echivalente. Fiecare componentă a
sistemului de evacuare a gazelor de ardere are un Factor de Rezistenţă
rezultat în urma probelor experimentale şi acesta este consemnat în
tabelul următor. Factorul de Rezistenţă al fiecărei conducte este
independent de tipul de centrală pe care se instalează şi este dat de o
mărime adimensională. Este condiţionat de temperatura fluidelor ce trec
prin interiorul conductei şi variază funcție de utilizarea pentru admisia
aerului sau pentru evacuarea gazelor de ardere. Fiecare componentă în
parte are o rezistenţă ce corespunde unei anumite lungimi în metri a
conductei de acelaşi diametru; aşa numita lungime echivalentă rezultă din
raportul dintre respectivii Factori de Rezistenţă. Toate centralele au un
factor de Rezistenţă maximă obținut experimental egal cu 100. Factorul
de Rezistenţă maxim admisibil corespunde rezistenţei comparate cu
lungimea maximă admisibilă a conductelor cu orice tip de kit terminal.
Totalitatea acestor informaţii permite efectuarea calculelor pentru
verificarea posibilității realizării celor mai diverse configuraţii cu sisteme
de conducte de admisie a aerului necesar arderii și de evacuare a gazelor
de ardere.

Poziţionarea garniturilor (de culoare neagră) pentru conductele de
gaze de ardere ”serie verde”. Poziționați corect garnitura (pentru
coturi sau prelungitoare) (Fig. 1-10):
- garnitură (A) cu “umăr”, utilizată pentru coturi;
- garnitură (B) fără “umăr”, utilizată pentru prelungitoare.
N.B.: în cazul în care lubrifierea componentelor (deja efectuată de
producător) nu este suficientă, îndepărtaţi cu o cârpă uscată restul de
lubrifiant şi apoi, pentru a facilita îmbinarea, pulverizaţi componentele
cu talc.
1.8 INSTALAREA ÎN EXTERIOR, ÎN LOC PARŢIAL PROTEJAT.
N.B.: prin loc parţial protejat se înţelege acel loc în care aparatul nu este
expus direct acţiunii intemperiilor (ploaie, zăpadă, grindină etc.).
• Configuraţie de tip B cu cameră de ardere deschisă şi tiraj forţat.
Folosind kit-ul de acoperire corespunzător se poate efectua admisia
aerului direct din mediul de instalare (Fig. 1-11) şi evacuarea gazelor de
ardere printr-un coş individual sau direct în exterior.
În această configurație este posibilă instalarea centralei în loc parţial
protejat. În această configurație centrala este de tipul B23.
Cu această configurație:
- admisia aerului se face direct din mediul în care este instalată centrala,
mediu care trebuie să fie ventilat în permanență;
- evacuarea gazelor de ardere trebuie să fie conectată la un coş propriu sau
să fie canalizată direct în atmosferă.
Trebuie respectate normele tehnice în vigoare.
• Montarea kit-ului de acoperire. (Fig. 1-12). Demontaţi cele două
capace şi garnituri de pe orificiile laterale. Montaţi flanşa Ø 80 de
evacuare pe orificiul central al centralei, interpunând garnitura prezentă în
kit şi fixaţi-o cu şuruburile din dotare. Instalaţi capacul superior, fixându-l
cu cele 4 şuruburi prezente în kit, interpunând garniturile respective.
Împingeți cotul la 90° Ø 80 cu capătul tată (neted) în capătul mamă (cu
garnitura tip guler) al flanşei Ø 80 până la maximum. Introduceţi
garnitura, făcând-o să se deplaseze de-a lungul cotului. Fixaţi-o cu
ajutorul plăcii din tablă şi strângeţi cu colierul prezent în kit, acordând
atenţie la fixarea celor 4 „umeri” ale garniturii. Introduceți conducta de
evacuare cu capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului 90° Ø 80,
asigurându-vă că aţi introdus deja inelul respectiv; în felul acesta se
asigură etanşeitatea îmbinării elementelor ce compun kit-ul.

Kit-ul de acoperire conține (Fig. 1-12):
N° 1 Capac termoformat
N°1 Placă de blocare a garniturii
N°1 Garnitură
N°1 Colier pt. strângerea garniturii
N°1 Placă acoperire orificiu admisie
Kit-ul terminal conţine:
N° 1 Garnitură
N° 1 Flanşă Ø 80 de evacuare
N° 1 Cot 90° Ø 80
N° 1 Conductă evacuare Ø 80
N° 1 Garnitură pt. acoperire
Lungimea maximă a conductei de evacuare. Conducta de evacuare
(atât pe verticală cât şi pe orizontală), pentru a evita probleme de
condensare a gazelor de ardere datorate răcirii prin perete, poate
fi prelungită până la o lungime maximă de 30 m liniari.
• Îmbinarea conductelor prelungitoare. Pentru a instala eventuale
prelungiri prin îmbinarea cu alte elemente ale sistemului de evacuare a
gazelor de ardere, trebuie să procedaţi după cum urmează: introduceţi
conducta sau cotul cu capătul tată (neted) în capătul mamă (cu garnituri
tip guler) al elementului precedent instalat până la capăt, pentru a etanşa
eficient îmbinarea.
Exemplu de instalare cu terminal vertical direct, în loc parţial
protejat. Atunci când se utilizează terminalul vertical pentru evacuarea
directă a gazelorelor de ardere este necesar să se respecte distanţa minimă
de 300 mm faţă de balconul de deasupra (fig. 1-14). Cota A + B (tot faţă
de balconul de deasupra), trebuie să fie egală sau mai mare de 2000 mm.
• Configurarea fără kit de acoperire, în loc parţial protejat (centrală
de tip C).
Lăsând capacele laterale montate, este posibilă instalarea aparatului la
exterior, fără kit-ul de acoperire. Instalarea se face utilizând kit-urile de
admisie/evacuare concentrice Ø 60/100. Vezi paragraful referitor la
instalarea în interior. În această configurație, kit-ul de acoperire superior
garantează o protecţie suplimentară a centralei. El este recomandat, dar nu
obligatoriu.
Legendă (Fig. 1-14):
1 - Kit terminal vertical pentru evacuare directă
2 - Kit acoperire admisie

Tabelul factorilor de rezistenţă şi al lungimilor echivalente
TIPUL CONDUCTEI

Factorul de rezistență
(R)

Lungimea echivalentă în m
conducte concentrice Ø
60/100

Lungimea echivalentă în m
conductă Ø 80

Lungimea echivalentă în m
conductă Ø 60

Conducte concentrice Ø 60/100 1 m

Admisie și evacuare
6,4

m1

Admisie m 7,3
Evacuare m 5,3

Evacuare m 1,9

Cot 90o concentric Ø 60/100 1 m

Admisie și evacuare
8,2

m 1,3

Admisie m 9,4
Evacuare m 6,8

Evacuare m 2,5

Cot 45o concentric Ø 60/100 1 m

Admisie și evacuare
6,4

m1

Admisie m 7,3
Evacuare m 5,3

Evacuare m 1,9

Terminal complet de admisieevacuare concentric orizontal Ø
60/100

Admisie şi evacuare
15

m 2,3

Admisie m 17,2
Evacuare m 12,5

Evacuare m 4,5

Terminal de admisie-evacuare
concentric orizontal Ø 60/100

Admisie şi evacuare
10

m 1,5

Admisie m 11,5
Evacuare m 8,3

Evacuare m 3,0

Terminal complet de admisieevacuare concentric vertical Ø
60/100

Admisie şi evacuare
16,3

m 2,5

Admisie m 18,7
Evacuare m 13,6

Evacuare m 4,9

Terminal de admisie-evacuare
concentric vertical Ø 60/100

Admisie şi evacuare
9

m 1,4

Admisie m 10,3
Evacuare m 7,5

Evacuare m 2,7

Admisie 0,87
Evacuare 1,2

m 0,1
m 0,2

Admisie m 1,0
Evacuare m 1,0

Evacuare m 0,4

Admisie 3

m 0,5

Admisie m 3,4

Evacuare m 0,9

Terminal de admisie Ø 80
Terminal de evacuare Ø 80

Admisie 2,2
Evacuare 1,9

m 0,35
m 0,3

Admisie m 2,5
Evacuare m 1,6

Evacuare m 0,6

Cot 90° Ø 80

Admisie 1,9
Evacuare 2,6

m 0,3
m 0,4

Admisie m 2,2
Evacuare m 2,1

Evacuare m 0,8

Cot 45° Ø 80

Admisie 1,2
Evacuare 1,6

m 0,2
m 0,25

Admisie m 1,4
Evacuare m 1,3

Evacuare m 0,5

Conductă Ø 60 1 m pentru întubare

Evacuare 3,3

m 0,5

Admisie 3,8
Evacuare 2,7

Evacuare m 1,0

Cot 90° Ø 60 pentru întubare

Evacuare 3,5

m 0,55

Admisie 4,0
Evacuare 2,9

Evacuare m 1,1

Admisie şi evacuare
2,6

m 0,4

Admisie m 3,0
Evacuare m 2,1

Evacuare m 0,8

Evacuare 12,2

m 1,9

Admisie m 14
Evacuare m 10,1

Evacuare m 3,7

Conductă Ø 80 1 m
Terminal complet admisie Ø 80 1 m

Reducție Ø 80/60

Terminal complet de evacuare
vertical Ø 60 pentru întubare

1.9 INSTALAREA ÎN INTERIOR.
• Configurația de tip C cu cameră de ardere etanşă şi tiraj forţat.
Kit-uri orizontale de admisie-evacuare Ø 60/100.
Montarea kit-ului (Fig. 1-15): instalaţi cotul cu flanşă (2) pe orificiul
central al centralei, interpunând garnitura (1) (care nu necesită lubrifiere)
poziţionând-o cu proeminenţele circulare în jos, în contact cu flanşa
centralei şi fixați-l cu şuruburile prezente în kit. Introduceţi conducta
terminală concentrică Ø 60/100 (3) cu capătul tată (neted) în capătul
mamă al cotului (2), împingând-o până la capăt; asigurați-vă că aţi
introdus garnitura interioară şi cea exterioară, care asigură etanşeitatea
elementelor ce compun kitul.
N.B.: pentru o funcţionare corectă a sistemului este necesar ca terminalul
cu grilaj să fie instalat corect, asigurându-vă că indicaţia ”sus” de pe
terminal a fost respectată la instalare.
• Îmbinarea prelungitoarelor şi a coturilor concentrice Ø 60/100. Pentru
montarea eventualelor prelungitoare sau coturi, procedaţi după cum
urmează: introduceţi până la capăt conducta concentrică sau cotul
concentric cu capătul tată (neted) în capătul mamă (cu garnitură tip guler)
al elementului instalat anterior; în acest mod se obţine etanşeitatea şi
îmbinarea corectă a elementelor.
Kit-ul Ø 60/100 poate fi instalat cu ieşirea în partea dreaptă, în partea
stânga sau în partea din spate.
• Prelungitoare pentru kit-ul orizontal. (fig. 1-16). Kit-ul orizontal de
admisie – evacuare Ø 60/100 poate fi prelungit până la o lungime maximă
de 12,9 m, incluzând terminalul tip grilaj şi excluzând cotul concentric de
la ieşirea din centrală. Această configuraţie corespunde unui factor de
rezistenţă egal cu 100. În aceste cazuri este necesar să solicitaţi
prelungitoarele adecvate.
N.B.: La instalarea conductelor este necesar să montați pe traseu, la
fiecare 3 metri, un colier de susținere cu diblu.
• Grilaj extern. N.B.: în scopuri de siguranţă se recomandă să nu obturaţi,
nici măcar provizoriu, terminalul de admisie/evacuare al centralei.
Kit-ul conţine (Fig. 1-15):
N° 1 - Garnitură (1)
N° 1 - Cot concentric Ø 60/100 (2)
N° 1 - Terminal concentric admisie/evacuare Ø 60/100 (3)
N° 1 - Garnitură interioară albă (4)
N° 1 - Garnitură exterioară gri (5)

Kit vertical cu ţiglă din aluminiu Ø 60/100. Montarea kit-ului (Fig. 117): montaţi flanşa concentrică (2) pe orificiul central al centralei,
interpunând garnitura (1) (care nu necesită lubrifiere), poziţionând-o cu
proeminenţele circulare în jos, în contact cu flanşa centralei şi fixaţi-o cu
şuruburile prezente în kit.
Instalarea ţiglei false din aluminiu: înlocuiţi ţiglele cu placa din aluminiu
(4), modelînd-o astfel încât apa de ploaie să poată curge. Poziţionaţi pe
ţigla din aluminiu dispozitivul de protecţie fix (6) şi inseraţi conducta de
admisie-evacuare (5). Împingeți conducta concentrică Ø 60/100 cu
capătul tată (5) (neted) în flanşa (2) până la capăt, asigurându-vă că aţi
introdus în prealabil garnitura (3); astfel se obţine etanşeitatea elementelor
care formează kit-ul.
• Îmbinarea prelungitoarelor şi a coturilor concentrice. Pentru îmbinarea
eventualelor prelungitoare cu alte elemente ale sistemului de evacuare a
gazelor de ardere, trebuie să procedaţi după cum urmează: împingeți până
la capăt conducta concentrică sau cotul concentric cu capătul tată (neted)
în capătul mamă (cu garnitură tip guler) a elementului instalat anterior; în
acest mod se obţine etanşeitatea şi îmbinarea corectă a elementelor.
Atenţie: dacă trebuie să scurtaţi conducta de evacuare şi/sau conducta
prelungitoare concentrică, țineți cont de faptul că conducta interioară
trebuie să iasă în afară cu 5 mm faţă de conducta exterioară.
Acest terminal specific permite evacuarea gazelor de ardere şi admisia
aerului necesar arderii pe direcție verticală.
N.B.: kit-ul vertical Ø 60/100 cu ţiglă din aluminiu permite instalarea pe
terase şi pe acoperişuri cu înclinarea maximă de 45% (24°) iar distanța
dintre capătul terminal al conductei şi dispozitivul de protecţie (374
mm) trebuie respectată întotdeauna (Fig. 1-18).
Kit-ul vertical cu această configuraţie poate fi prelungit până la maximum
14,4 m verticali, inclusiv terminalul. Această configuraţie corespunde
unui factor de rezistenţă egal cu 100. În acest caz este necesar să solicitaţi
prelungitoarele corespunzătoare.
Kitul conţine (Fig. 1-17):
N° 1 - Garnitură (1)
N° 1 - Flanşă concentrică mamă (2)
N° 1 - Garnitură (3)
N° 1 - Ţiglă din aluminiu (4)
N° 1 - Conductă concentrică admisie/evacuare Ø 60/100 (5)
N° 1 - Dispozitiv de protecţie fix (6)
N° 1 - Dispozitiv de protecţie mobil (7)

Kit cu conducte separate Ø 80/80. Kit-ul cu conducte separate Ø 80/80,
permite separarea conductelor de evacuare a gazelor de ardere şi de
admisie a aerului necesar arderii, conform schemei de la figură. Gazele de
ardere sunt evacuate prin conducta (A) (din material plastic, pentru a
rezista la condensatul acid). Prin conducta (B) (şi aceasta din material
plastic) este aspirat aerul necesar arderii. Conducta de admisie (B) poate fi
instalată atât la dreapta cât și la stânga faţă de conducta centrală de
evacuare (A). Ambele conducte pot fi orientate în orice direcţie.
• Montarea kit-ului (Fig. 1-20): instalaţi flanşa (4) pe orificiul central al
centralei, interpunând garnitura (1) (ce nu necesită lubrifiere),
poziţionând-o cu proeminenţele circulare în jos, în contact cu flanşa
cazanului şi fixați-o cu şuruburile cu cap hexagonal aflate în kit.
Demontaţi flanşa plată aflată pe orificiul lateral faţă de cel central
(conform cerinţelor) şi înlocuiţi-o cu flanşa (3), interpunând garnitura (2)
deja prezentă pe centrală şi strângeți-o cu şuruburile autofiletante din
dotare. Introduceți coturile (5) cu capătul tată (neted) în capătul mamă al
flanşelor (3 şi 4). Împingeți până la capăt conducta de admisie (6) cu
capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului (5), asigurându-vă că aţi
inserat garniturile interioare corespunzătoare. Împingeți până la capt
conducta de evacuare (9) cu capătul tată (neted) în capătul mamă al
cotului (5); în acest mod se obţine etanşeitatea şi îmbinarea corectă a
elementelor din kit.
Kitul conţine (Fig. 1-20):
N° 1 - Garnitură pentru evacuare (1)
N° 1 – Garnitură pentru flanșă (2)
N° 1 - Flanşă mamă admisie (3)
N° 1 - Flanşă mamă evacuare (4)
N° 2 - Cot 90° Ø 80 (5)
N° 1 - Terminal admisie Ø 80 (6)
N° 2 - Garnitură interioară albă (7)
N° 1 - Garnitură exterioară gri (8)
N° 1 - Conductă evacuare Ø 80 (9)
Îmbinarea prelungitoarelor şi a coturilor concentrice. Pentru îmbinarea
eventualelor prelungitoare cu alte elemente ale sistemului de evacuare a
gazelor de ardere, trebuie să procedaţi după cum urmează: împingeți până
la capăt conducta concentrică sau cotul concentric cu capătul tată (neted)
în capătul mamă (cu garnitură tip guler) a elementului instalat anterior; în
acest mod se obţine etanşeitatea şi îmbinarea corectă a elementelor.

• Spaţii de instalare. În figură (Fig. 1-21) sunt trecute dimensiunile
minime de instalare ale kit-ului cu conducte separate Ø 80/80.
• Prelungitoare pentru kit-ul cu conducte separate Ø 80/80. Lungimea
maximă admisă (fără coturi) pe verticală pentru conductele de admisie şi
evacuare Ø80 este de 41 metri, din care 40 metri indiferent dacă sunt
utilizați pentru admisie sau evacuare. Lungimea maximă admisă (cu
coturi de admisie și evacuare) pe orizontală pentru conductele de admisie
şi evacuare Ø 80 este de 36 metri, indiferent dacă sunt utilizate pentru
admisie sau evacuare.
N.B.: pentru a favoriza eliminarea eventualului condensat care se
formează pe conducta de evacuare, aceasta trebuie să aibă o pantă minimă
de 1,5% spre cazan (Fig. 1-22). Dacă instalați conducte de Ø 80, este
necesar să montați pe traseu, la fiecare trei metri, un colier de susținere cu
diblu.

• Configuraţia tip B23 cu cameră de ardere deschisă şi tiraj forţat.
Aparatul poate fi instalat în interiorul clădirilor, în configurația B23; în
această eventualitate, se recomandă respectarea tuturor normelor,
prescripțiilor şi reglementărilor în vigoare, naţionale şi locale.
- Centralele cu camera de ardere deschisă tip B nu trebuie să fie instalate
în spaţii unde se desfăşoară activităţi comerciale, artizanale sau industriale
în care se utilizează produse care emană vapori sau substanţe volatile (de
ex. vapori de acizi, adezivi, vopsele, solvenţi, combustibili etc.), dar şi
pulberi (de exemplu pulberi derivate din prelucrarea lemnului, pulbere de
carbon, de ciment) care ar putea avea efecte dăunătoare pentru
componentele aparatului şi ar putea compromite funcţionarea acestuia.
1.10 ÎNTUBAREA COȘURILOR EXISTENTE.
Întubarea este o operaţiune prin care, în cadrul restructurării unui sistem şi
prin introducerea uneia sau mai multor conducte corespunzătoare, se
realizează un sistem nou pentru evacuarea gazelor de ardere ale unui
aparat pe gaz, pornind de la un cămin (horn) existent (sau de la un coş de
fum ) sau de la un orificiu tehnic (fig. 1-23). Pentru întubare trebuie să fie
utilizate conducte declarate corespunzătoare pentru scopul dorit de către
producătorul acestora, urmând modalităţile de instalare şi de utilizare
indicate de constructor şi de normative.
Sistemul de întubare Immergas. Sistemele de întubare Ø60 rigid şi Ø80
flexibil ”Serie verde” trebuie să fie utilizate doar pentru uz casnic şi cu
centrale cu condensare Immergas.

În orice caz, operaţiunile de întubare trebuie să respecte prevederile
conţinute în normativele şi și în legislaţia tehnică în vigoare; în particular,
la terminarea lucrărilor şi legat de punerea în funcţiune a sistemului
întubat, va trebui să fie completată declaraţia de conformitate. Vor mai
trebui executate indicaţiile din proiect sau din raportul tehnic, în cazurile
prevăzute de normativele sau de legislația tehnică în vigoare. Sistemul sau
componentele sistemului au o viaţă tehnică conformă cu normativele în
vigoare, cu condiţia:
- să fie utilizate în condiţii atmosferice şi ambientale medii, aşa cum sunt
definite de norma în vigoare (absenţa gazelor sau pulberilor care pot altera
condiţiile normale termofizice sau chimice; existenţa temperaturilor
cuprinse în intervalul standard de variație zilnică etc.).
- Instalarea şi întreţinerea trebuie efectuată conform indicaţiilor furnizate
de producător şi conform prescripțiilor și normativelor în vigoare.
- Lungimea maximă admisă a traseului vertical întubat Ø60 rigid este de
22 m. Această lungime este obţinută considerând terminalul complet de
admisie Ø80, 1 m de conductă Ø80 de evacuare, două coturi la 90o Ø60 la
ieşirea din centrală.
- Lungimea maximă admisă a traseului vertical întubat Ø80 flexibil este
de 30 m. Această lungime este obţinută considerând terminalul complet
de admisie Ø80, 1 m de conductă Ø80 de evacuare, două coturi la 90°
Ø80 la ieşirea din cazan şi cele două schimbări de direcţie ale tubului
flexibil în interiorului căminului / orificiului tehnic.
1.11 EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE ÎN SISTEMUL DE
EVACUARE AL GAZELOR DE ARDERE / CĂMIN.
Evacuarea gazelor de ardere nu trebuie să fie racordată la un sistem de
evacuare a gazelor de ardere colectiv ramificat, de tip tradiţional.
Evacuarea gazelor de ardere poate fi racordată la un sistem colectiv de
evacuare a gazelor de ardere particular, tip LAS. La sistemele de evacuare
colective a gazelor de ardere şi la coşurile de fum combinate trebuie să fie
racordate doar aparatele de tip C şi de acelaşi tip (condensare), ce au
capacităţi termice nominale ce nu diferă cu mai puțin de 30% faţă de
centrala cu puterea maximă racordată şi trebuie să fie alimentate cu
acelaşi tip de combustibil. Caracteristicile termo-fluido-dinamice
(debitul gazelor de ardere, % de CO2, % de umiditate etc.) ale aparatelor
racordate la aceleaşi coşuri de fum nu trebuie să difere cu mai mult de
10% faţă de cazanul mediu racordat. Coşurile de fum colective şi cele
combinate trebuie să fie expres proiectate, urmând metodologia de calcul
şi normele tehnice în vigoare, de personal tehnic profesional calificat.
Secţiunile căminelor sau coşurilor de fum la care se leagă conducta de
evacuare a gazelor de ardere trebuie să corespundă cerinţelor normativelor
tehnice în vigoare.
1.12 COŞURI DE FUM, CĂMINE ŞI HORNURI.
Coşurile de fum, căminele şi hornurile pentru evacuarea gazelor de ardere
trebuie să corespundă cerinţelor normelor aplicabile.
Poziţionarea terminalelor de tiraj. Terminalele de tiraj trebuie:
- să fie situate pe pereţi perimetrali externi ai clădirii;
- să fie poziţionate în concordanță cu valorile minime specificate în
normele tehnice în vigoare.
Evacuarea gazelor de ardere a aparatelor cu tiraj forţat în spaţii
închise, cu cer liber. În spaţiile cu cer liber, închise pe toate părţile
(puţuri de ventilare, curţi interioare, curţi şi similare), este permisă
evacuarea directă a gazelor de ardere ale aparatelor cu gaz cu tiraj natural
sau forţat şi cu capacitatea termică cuprinsă între 4 și 35 kW cu condiţia
respectării condiţiilor impuse de normele tehnice în vigoare.

1.13 ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI .
După racordarea centralei, încărcaţi instalaţia cu ajutorul robinetului de
încărcare (Fig. 1-25 şi 2-8). Încărcarea se face lent, pentru a permite
bulelor de aer din apă să se elibereze şi să iasă prin dezaeratoarele
centralei şi ale instalaţiei de încălzire.
Centrala are încorporat un dezaerator automat, poziționat pe pompă.
Verificaţi dacă căpăcelul dezaeratorului este desfăcut. Deschideţi
dezaeratoarele radiatoarelor. Închideți dezaeratoarele atunci când prin ele
începe să iasă numai apă.
Închideți robinetul de încărcare atunci când manometrul centralei indică
valoarea de aprox. 1,2 bar.
N.B.: în timpul acestor operaţiuni puneţi în funcţiune pompa de circulație
la intervale, acţionând asupra întreruptorului general aflat pe panoul de
comandă. Permiteţi aerisirea pompei de circulație deşurubînd dopul din
dreptul axului rotorului şi menţinînd pompa în funcţiune.
Reînşurubaţi dopul după efectuarea operaţiunii.
1.14 UMPLEREA SIFONULUI DE COLECTARE A
CONDENSATULUI.
La punerea în funcțiune a centralei se poate întâmpla să iasă gaze de
ardere prin sifonul de evacuare a condensatului; după câteva minute de
funcționare verificaţi faptul că nu mai ies gaze de ardere. Aceasta
înseamnă că sifonul s-a umplut cu condensat până la înălţimea corectă și
nu mai permite ieșirea gazelor de ardere.
1.15 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIEI DE GAZ.
Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei, este necesar să:
- deschideţi ferestrele şi uşile;
- evitaţi prezenţa scânteilor şi a flăcărilor libere;
- aerisiți ţevile de gaz;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei interioare de gaz conform normelor și
prescripțiilor tehnice în vigoare.
1.16 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CENTRALEI (PORNIREA).
În scopul emiterii Autorizației de funcționare impusă de legislația în
vigoare, pentru punerea în funcţiune a centralei trebuie îndeplinite
următoarele cerinţe:
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei interioare, conform normativelor în
vigoare;
- verificaţi ca tipul de gaz utilizat să corespundă cu acela pentru care este
echipată centrala;
- porniţi centrala şi verificaţi aprinderea corectă;
- verificaţi faptul că debitul de gaz şi presiunile relevante sunt conforme
cu cele indicate în prezentele instrucțiuni (Parag. 3.18);
- verificaţi funcționarea dispozitivului de siguranţă în cazul lipsei gazului
şi timpul de oprire;
- verificaţi intervenţia întreruptorului general aşezat în amonte faţă de
centrală şi a celui de pe centrală;
- verificaţi faptul că conductele concentrice de admisie / evacuare (dacă
sunt prezente) nu sunt obturate.
Dacă şi numai una dintre aceste verificări dă un rezultă negativ, centrala
nu trebuie pusă în funcţiune.
N.B.: verificarea iniţială a centralei trebuie să fie efectuată de un
tehnician autorizat ISCIR. Formularul de punere în funcțiune şi garanţia
rămân la utilizator.

1.17 POMPA DE CIRCULAȚIE .
Centralele ” Victrix Superior kW” sunt echipate cu o pompă de circulație
încorporată, cu selector de viteză cu trei poziţii plus viteză automată.
Viteza automată decide setarea adecvată a pompei pe baza ∆T măsurat
între turul şi returul centralei (Parag. 3.8 la parametrul “P57”). Pompa de
circulație este deja echipată cu condensator.
Deblocarea pompei. Dacă după o perioadă lungă de nefuncționare
pompa de circulație este blocată, trebuie să deşurubaţi dopul din dreptul
axului rotorului şi să rotiţi cu o şurubelniţă arborele motor. Efectuaţi
operaţiunea cu maximă atenţie, pentru a nu strica motorul.
1.18 KIT-URI DISPONIBILE LA CERERE.
• Kit robinete separare instalaţie, cu sau fără filtru (la cerere). Centrala
este proiectată pentru instalarea robinetelor de separare a instalaţiei, ce se
inserează pe conductele de tur şi retur ale grupului de racordare. Acest kit
este foarte util în momentul reviziilor, deoarece permite golirea doar a
centraleii, fără a fi necesară golirea întregii instalaţii. În plus, versiunea cu
filtru, datorită prezenței acestuia, păstrează caracteristicile de funcţionare
ale centralei.
• Kit unitate de control a zonelor (la cerere). În cazul în care se doreşte
divizarea instalaţiei de încălzire în mai multe zone (maxim trei), pentru
a le deservi separat, cu reglări independente şi pentru a menţine ridicat
debitul de apă pentru fiecare zonă, Immergas furnizează la cerere kit-ul
de control al zonelor.
• Kit dozator de polifosfaţi (la cerere). Dozatorul de polifosfaţi reduce
formarea de încrustaţii calcaroase, menţinând în timp condiţiile originale
de schimb termic şi de producere a apei calde menajere. Centrala este
prevăzută pentru aplicarea kit-ului dozator de polifosfaţi.
• Placă releu (la cerere). Centrala este prevăzută pentru instalarea unei
plăci releu, ce permite amplificarea caracteristicilor aparatului şi deci
posibilitatea de funcţionare.
• Kit de acoperire (la cerere). În cazul instalării în exterior, în loc parţial
protejat, cu admisie directă a aerului, pentru funcţionarea corectă a
centralei şi pentru a o proteja de intemperii este obligatoriu să montaţi
capacul superior de protecţie.
Kit-urile de mai sus sunt livrate împreună cu instrucţiuni pentru instalare
şi utilizare.

Înălțimea de pompare disponibilă în instalaţie.
Legendă (Fig. 1-24):
A = Înălțimea de pompare disponibilă în instalaţie la viteza a treia, cu
by-pass exclus (şurubul de reglare strâns complet)
B = Înălțimea de pompare disponibilă în instalaţie la viteza a doua, cu
by-pass exclus (şurubul de reglare strâns complet)
C = Înălțimea de pompare disponibilă în instalaţie la viteza întâi, cu bypass exclus (şurubul de reglare strâns complet)
D = Înălțimea de pompare disponibilă în instalaţie la viteza a treia
(şurub strâns cu 1,5 ture faţă de şurubul de reglare total deşurubat)
E = Înălțimea de pompare disponibilă în instalaţie la viteza a doua
(şurub strâns cu 1,5 ture faţă de şurubul de reglare total deşurubat)
F = Înălțimea de pompare disponibilă în instalaţie la viteza întâi (şurub
strâns cu 1,5 ture faţă de şurubul de reglare total deşurubat)

Prevalenza (kPa) = Înălțimea de pompare (kPa)
Portata (l/h) = Debitul (l/h)

1.19 COMPONENTELE CENTRALEI.
Legendă (Fig. 1-25):
1 – Reglulator de debit ACM
2 – Sifon evacuare condensat
3 – Sondă apă caldă menajeră
4 – Debitmetru apă caldă menajeră
5 – Ventilator
6 - Duză gaz
7 – Vană de gaz
8 – Venturi
9 – Electrod de ionizare
10 – Termostat gaze de ardere
11 – Conductă admisie aer
12 – Modul de condensare
13 – Priză presiune negativă
14 – Priză presiune pozitivă
15 – Ștuţuri pentru măsurare (aer A) - (gaze de ardere F)
16 – Dezaerator manual
17 – Arzător
18 – Electrozi de aprindere
19 – Sondă tur
20 – Limitator de temperatură
21 - Aqua Celeris
22 – Dezaerator
23 – Vas de expansiune
24 – Sondă retur
25 – Pompă de circulație
26 – Presostat de minim
27 – Schimbător de ACM
28 – Supapă de siguranţă 3 bar
29 – Vană cu 3 căi (motorizată)
30 – Robinet golire instalaţie
31 – Sondă intrare apă rece menajeră
32 - Robinet încărcare instalaţie

2

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI Î NTREŢINERE

(UTILIZATOR).
2.1 CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA.
Atenţie: instalaţiile de încălzire trebuie supuse întreţinerii periodice (în
acest sens consultaţi instrucțiunile, la secţiunea dedicată tehnicianului –
punctul referitor la ”Controlul şi întreţinerea anuală a centraleii”) şi
verificării periodice a eficienţei energetice, cu respectarea dispoziţiilor
naţionale, regionale și locale în vigoare.
Acest fapt permite funcționarea centralei în parametrii de siguranţă și
randament caracteristici.
Vă recomandăm încheierea de contracte anuale de întreţinere a centralei
cu Tehnicianul dumneavoastră din zonă.
2.2 ATENȚIONĂRI GENERALE .
Nu expuneţi centrala la vapori direcţi proveniţi din fierbere.
Utilizarea centralei de către copii sau persoane neinstruite pentru aceasta
este interzisă.
Pentru siguranţă, verificaţi ca terminalul concentric de admisie aer /
evacuare gaze de ardere să nu fie obturat nici măcar provizoriu.
În cazul în care este necesară oprirea temporară a centralei, parcurgeți
următorii pași:
a) goliţi instalaţia de apă, în cazul în care aceasta nu are și antigel;
b) întrerupeţi alimentarea cu electricitate, apă şi gaz.
În cazul lucrărilor sau întreţinerilor structurilor aflate în apropierea
conductelor sau dispozitivelor de evacuare a gazelor de ardere şi a
accesoriilor acestora, opriţi aparatul şi, la terminarea lucrărilor, personalul
profesional calificat trebuie să verifice integritatea conductelor și a
dispozitivelor.
Nu curăţați centrala sau accesoriile sale cu substanţe uşor inflamabile.
Nu lăsaţi recipiente sau substanţe inflamabile în locul în care este instalată
centrala.
• Atenţie: utilizarea oricărei componente ce necesită energie electrică
impune respectarea unor reguli fundamentale:
- nu atingeţi aparatul cu părţi ale corpului ude sau umede; nu-l atingeţi
nici atunci când sunteți cu picioarele goale;
- nu trageţi de cablurile electrice, nu lăsaţi aparatul expus agenţilor
atmosferici (ploaie, soare etc.);
- cablul de alimentare al aparatului nu trebuie să fie înlocuit de utilizator;
- în cazul avarierii cablului, opriţi aparatul şi adresaţi-vă exclusiv
personalului calificat profesional pentru înlocuirea acestuia;
- dacă se decide să nu se utilizeze aparatul pentru o anumită perioadă, este
oportun să închideţi întreruptorul electric de alimentare.
N.B.: temperaturile indicate pe display au o toleranţă de +/- 3°C datorată
condiţiilor ambientale care nu pot fi atribuite centralei.

2.3 PANOUL DE COMANDĂ.
Legendă (Fig. 2-1):
– Tasta Stand-by – On
A – Tasta de selectare a regimului de funcţionare
vară
sau iarnă
B – Tastă activare Aqua Celeris
C – Tasta Reset (RESET) / ieşire din meniu (ESC)
D – Tastă intrare în meniu (MENU) / confirmare date (OK)
1 – Buton selectare temperatură apă caldă menajeră
2 – Temperatura setată pentru apa caldă menajeră
3 – Buton selectare temperatură agent termic pentru încălzire
4 – Temperatura setată pentru agentul termic pentru încălzire
5 – Prezenţă avarie
6 – Display de afișare a stării de funcţionare a centralei
8 – Simbol prezenţă flacără şi scală relativă de putere
9 și 7 – Temperatura agentului termic la ieșirea din schimbătorul primar
10 – Centrala în stand-by
11 – Centrala conectată la o comandă de la distanţă (opţională)
12 – Funcţionare în regim de vară
13 – Funcţionare în regim antiîngheț
14 – Funcţionare în regim de iarnă
15 – Funcţionare cu Aqua Celeris activată
16 – Conectare aparat verificare
17 – Display al rubricilor meniului
18 – Funcţionare cu sondă de temperatură de exterior
19 – Display confirmare date sau acces la meniu
20 și 7 – Temperatura exterioară, atunci când este conectată sonda de
exterior (opţională)
21 – Display cerere resetare sau ieşire din meniu
22 – Funcţia curăţare coş activată
23 – Manometru centrală
24 – Display multifuncţional

2.4 DESCRIEREA REGIMURILOR DE FUNCŢIONARE.
În continuare sunt prezentate diferitele regimuri de funcţionare ale
centralei ce apar pe display-ul multifuncţional (24) și pe display-ul de
afișare (6) al stării de funcționare ale centralei, cu o scurtă descriere.
Folosiți instrucţiunile pentru explicaţii complete.
Display (6)
SUMMER

WINTER

DHW ON

CH ON
F3

CAR OFF
F7

F4

F5

P33

STOP

ERR xx

SET

Descrierea regimului de funcţionare
Regimul de funcţionare vară, fără
solicitări în curs.
Centrala în aşteptarea solicitării de
ACM.
Regimul de funcţionare iarnă, fără
solicitări în curs.
Centrala în aşteptarea solicitării de
ACM sau de încălzire.
Regimul de apă caldă menajeră în
desfășurare.
Centrala funcţionează, este în curs
încălzirea apei calde menajere.
Regimul de încălzire în desfășurare.
Centrala funcţionează, este în curs
încălzirea.
Regimul antiîngheț în desfășurare.
Centrala funcţionează pentru a reface
temperatura minimă de siguranţă
împotriva îngheţării centralei.
Comanda de la distanţă (opţională)
oprită.
Cu Aqua Celeris activată, centrala
pornește atunci când există cerere de
preîncălzire a apei din miniboiler,
garantând astfel o furnizare aproape
instantanee a ACM.
Postventilarea în desfășurare.
Ventilatorul funcţionează după o
solicitare de ACM sau de încălzire,
pentru a evacua gazele de ardere
rămase.
Postcircularea în desfășurare.
Pompa funcţionează după o solicitare
de ACM sau de încălzire, pentru a răci
circuitul primar.
Cu comanda de la distanţă (opţională)
sau cu termostatul de ambianță (TA)
(opţional) blocat, centrala funcţionează
în regim de încălzire. (Poate fi activată
prin meniul ”Personalizări”. Permite
activarea încălzirii chiar dacă comanda
la distanţă sau TA nu sunt în stare de
funcţionare).
Tentative de Resetare terminate.
Trebuie aşteptat o oră pentru a re / face
o nouă tentativă.
(Vezi blocare aprindere).
Avarie cu respectivul cod de avarie.
Centrala nu funcţionează (vezi
paragraful Semnalizarea defecțiunilor și
avariilor).
În timpul rotirii butonului selector al
temperaturii ACM (1 Fig.2-1) afișează
valoarea în curs a setării temperaturii
ACM.
În timpul rotirii butonului selector al
temperaturii agentului termic (3 Fig. 21) afișează valoarea în curs a setării
temperaturi agentului termic pentru
regimul de încălzire.
În prezenţa sondei de exterior
(opţională) înlocuieşte valoarea
temperaturii pe tur a centralei cu
valoarea temperaturii exterioare.
Valoarea afișată reprezintă corecția
temperaturii pe tur, ținând cont de curba
de funcționare setată pentru sonda de
exterior. Vezi OFFSET pe graficul
sondei de exterior (fig. 1-9).

Display (6)
F8

Descrierea regimului de funcţionare
Eliminarea aerului din instalaţie în
desfășurare.
În timpul acestei faze, care durează 18
ore, pompa centralei pornește la
intervale prestabilite, permiţând astfel
eliminarea aerului din instalaţia de
încălzire.

2.5 UTILIZAREA CENTRALEI.
Înainte de pornirea centralei asigurați-vă că instalaţia este încărcată cu apă
și că manometrul (23) indică o valoare cuprinsă între 1÷1,2 bar.
Deschideţi robinetul de gaz din amonte de centrală.
Cu centrala oprită, pe display apare doar simbolul Stand by (10). Apăsând
tasta
centrala pornește.
O dată pornită centrala, apăsând repetat tasta ”A” se modifică regimul de
funcţionare şi alternativ se trece de la funcţionarea în regim de vară
la funcţionarea în regim de iarnă

.

• Vară
: în acest regim centrala funcţionează doar pentru prepararea
ACM. Temperatura este setată cu ajutorul butonului selector (1) şi
respectiva temperatură este afișată pe display (24) cu ajutorul
indicatorului (2) şi totodată apare indicatorul “SET” (vezi figura). Rotind
butonul selector (1) în sens orar temperatura creşte şi rotindu-l în sens
antiorar temperatura se micşorează.

Setarea temperaturii ACM

În timpul preparării apei calde menajere, pe display-ul (24) apare
indicatorul “DHW ON” - pe display-il de afișare (6) a stării de
funcționare a centralei şi, simultan cu pornirea arzătorului, este afișat
indicatorul (8) de prezenţă flacără, cu respectiva scală de putere şi
indicatorul (9 şi 7) cu temperatura instantanee la ieşirea din schimbătorul
primar.

Funcționarea în regimul de lucru Vară
în timpul preparării ACM

• Iarnă
: în acest regim centrala funcţionează atât pentru prepararea
apei calde menajere cât şi pentru încălzirea ambientului. Temperatura apei
calde menajere se setează întotdeauna cu ajutorul butonului selector
(1), temperatura de încălzire se setează cu ajutorul butonului selector (3)
iar respectiva temperatură este afișată pe display (24) cu ajutorul
indicatorului (4) şi totodată apare indicatorul “SET” (vezi figura). Rotind
butonul selector (3) în sens orar temperatura creşte şi rotindu-l în sens
antiorar temperatura se micşorează.

Setarea temperaturii pe tur pentru
încălzire

În timpul solicitării de încălzire ambientală pe display-ul (24) apare
indicatorul “CH ON” - pe display-ul de afișare (6) a stării de funcționare a
centralei şi, simultan cu pornirea arzătorului, este afișat indicatorul (8) de
prezenţă flacără, cu respectiva scală de putere şi indicatorul (9 şi 7) cu
temperatura instantanee la ieşirea din schimbătorul primar. În regimul de
încălzire, în cazul în care temperatura apei din centrală este suficientă
pentru a încălzi caloriferele, centrala poate funcţiona doar cu pornirea
pompei.

Funcționarea în regimul de lucru Iarnă
în timpul încălzirii

• Funcţionarea cu Comanda de la distanţă (CAR) (opţională). În cazul
în care centralei îi este conectată o CAR, ea detectează automat prezența
accesoriului şi pe display apare simbolul
. Din acest moment, toate
comenzile şi setările sunt făcute prin intermediul CAR.
Pe panoul de comandă al centralei rămân active: tasta Stand-by
, tasta
Reset ”C”, tasta de intrare în meniu ”D” şi tasta de activare Aqua Celeris
”B”.
Atenţie: Dacă centrala este trecută în stand-by (10), pe display-ul CAR va
apărea simbolul de eroare de conexiune ”CON”. CAR-ul va rămâne
oricum alimentat cu energie electrică, fără a se pierde setările memorate.
• Funcţionarea cu Super Comando Amico Remoto (Super CAR)
(opţională). În cazul în care centralei îi este conectată o Super CAR, ea
detectează automat prezența accesoriului şi pe display apare simbolul
. Din acest moment, toate comenzile și setările se pot face fie de la
Super CAR, fie de la panoul de comandă al centralei. Excepție o face
temperatura ambiantă de încălzire, care este afișată pe display dar
gestionată de Super CAR.
Atenţie: Dacă centrala este trecută în stand-by (10), pe display-ul Super
CAR va apărea mesajul de avarie “ERR>CM” - eroare conexiune, Super
CAR-ul va rămâne oricum alimentat cu energie electrică, fără a se pierde
setările memorate.
• Funcţia Aqua Celeris. Prin apăsarea tastei ”B” se activează funcţia
Aqua Celeris, care este semnalată de aprinderea pe display-ul (24) a
simbolului (15). Funcţia activată menţine tot timpul apa din miniboiler
caldă, garantând astfel o furnizare aproape instantanee a apei calde
menajere.
• Funcţionarea cu sondă de exterior (18) opţională. În cazul unui
sistem cu sondă opțională de temperatură de exterior, temperatura pe tur a
agentului termic este gestionată de sonda de exterior, în funcţie de
temperatura exterioară măsurată. (Parag.1.6 şi parag. 3.8, la rubrica
“P66”). Temperatura pe tur se poate modifica de la -15°C la +15°C faţă
de curba setată (vezi graficul din fig. 1-9 - valoarea Offset). Această
corecție, care poate fi activată utilizând butonul selector (3), este
menţinută activă pentru orice temperatură exterioară măsurată.
Modificarea temperaturii offset este afișată utilizând indicatorul (7),

iar pe indicatorul (4) este afișată temperatura actuală pe tur şi, la câteva
secunde de la modificare, este actualizată cu noua corectură. Pe display
apare indicatorul “SET” (vezi figura).
Rotind butonul selector (3) în sens orar temperatura creşte şi rotindu-l în
sens antiorar temperatura se micşorează.

Setarea temperaturii pe tur pentru
instalație cu sondă de exterior (opțională)

În timpul solicitării de încălzire ambient, pe display-ul (24) apare
indicatorul “CH ON” - pe display-ul de afișare (6) a stării de funcționare a
centralei şi, simultan cu pornirea arzătorului, este afișat indicatorul (8) de
prezenţă flacără, cu respectiva scală de putere şi indicatorul (9 şi 7) cu
temperatura instantanee la ieşirea din schimbătorul primar. În regimul de
încălzire, în cazul în care temperatura apei din centrală este suficientă
pentru a încălzi caloriferele, centrala poate funcţiona doar cu pornirea
pompei.

Funcționarea în regim de Iarnă cu
sondă de exterior (opțională)

Din acest moment centrala funcţionează automat. În lipsa solicitărilor de
căldură (încălzire sau apă caldă menajeră), centrala trece în starea
”aşteptare – stand-by”, echivalentă cu centrală alimentată, dar fără
prezența flăcării.
N.B.: Este posibil ca centrala să se pună în funcţiune automat în cazul în
care se activează regimul antiîngheț (13). În plus, centrala poate rămâne în
funcţiune pentru o scurtă perioadă de timp după furnizarea de ACM,
pentru a readuce temperatura circuitului de apă caldă menajeră.
Atenţie: cu centrala în modul stand-by
nu se poate produce apă
caldă menajeră şi nu sunt garantate funcţiile de siguranţă: antiblocarea
pompei, antiîngheț şi antiblocarea vanei cu trei căi.
Legendă (Fig. 2-8):
1 - VEDERE DE JOS
2 - Robinet încărcare instalaţie
3 - Robinet golire instalaţie
4 - Robinet intrare apă rece menajeră
5 - Robinet de gaz

2.6 SEMNALIZAREA DEFECŢIUNILOR ŞI AVARIILOR.
Centrala Victrix Superior kW semnalizează o eventuală anomalie prin
pâlpâirea simbolului (5) împreună cu afișarea pe indicatorul (6) a
”ERRxx”, unde ”xx” corespunde codului de avarie descris în tabelul
următor. Pe eventuala comandă de la distanţă codul de avarie este afișat
prin acelaşi cod numeric, reprezentat după următorul exemplu:
(ex. CAR= Exx, Super CAR = ERR>xx).
Anomalie semnalată
Blocare aprindere
Blocare datorată limitatorului de
temperatură (supratemperatură),
anomalie la detectarea flăcării
Blocare datorată termostatului gazelor de
ardere
Blocare datorată rezistenței de contact
Avarie sondă de tur
Avarie sondă ACM
Presiune insuficientă în instalație
Avarie sondă intrare apă rece menajeră
Eroare de configurare
Avarie datorată ventilatorului
Blocare datorată detectării de flacără
parazită
Avarie sondă de retur
Anomalie taste panou de comandă
Circulație insuficientă
Pierderea comunicării cu comanda de la
distanță
Tensiune scăzută de alimentare
Pierderea semnalului de flacără

Cod avarie
01
02
03
04
05
06
10
12
15
16
20
23
24
27
31
37
38

Blocare aprindere. Centrala aprinde automat flacăra de fiecare dată când
există o cerere de căldură sau de apă caldă menajeră. Dacă aprinderea nu
are loc într-un interval de 10 secunde, centrala va rămâne în aşteptare
pentru 30 secunde, după care va încearca din nou să aprindă flacăra şi,
dacă eşuează şi după a doua încercare, intră în “blocarea aprinderii”
(ERR01). Pentru a elimina “ blocarea aprinderii” este necesar să apăsaţi
tasta Reset ”C”. Avaria poate fi resetată de 5 ori consecutiv, după care
funcţia este inoperabilă pentru cel puţin o oră. Se poate face un singur set
de încercări pe oră, cu maxim cinci tentative. Oprind şi repornind centrala
se reinițializează cele cinci tentative. La prima aprindere sau după o
perioadă lungă de nefuncționare a centralei poate fi necesar să se intervină
pentru eliminarea “ blocării aprinderii”. Dacă acest fenomenul apare
frecvent, chemaţi un tehnician autorizat (de exemplu de la Serviciul de
Asistenţă Tehnică Immergas).
Blocare datorată limitatorului de temperatură (supraîncălzire).
În timpul funcţionării, dacă se produce o supraîncălzire internă
excesivă din cauza unei anomalii sau dacă apare o anomalie datorată
controlului flăcării, centrala va intra în “blocare datorată limitatorului de
temperatură” (ERR02). Pentru a elimina “blocarea datorată limitatorului
de temperatură” este necesar să apăsaţi tasta Reset ”C”. Dacă acest
fenomenul apare frecvent, chemaţi un tehnician autorizat (de exemplu de
la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).

Blocare datorată termostatului gazelor de ardere. Apare în cazul
blocării parţiale interne (datorată prezenţei calcarului sau noroiului) sau
externe (reziduuri de ardere) a modulului de condensare. Pentru a
elimina ”blocarea datorată termostatului gazelor de ardere” este necesar să
apăsaţi tasta Reset ”C”. Chemați un tehnician autorizat pentru a îndepărta
obstrucţiile (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Blocare datorată rezistenţei de contact. Se produce în cazul defectării
limitatorului de temperatură (supraîncălzire) sau avarierii controlului
flăcării. Centrala nu pornește; este necesar să chemaţi un tehnician
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Avarie sondă de tur. Dacă placa electronică detectează o anomalie a
sondei NTC de pe turul circuitului, centrala nu pornește; este necesar să
chemaţi un tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică
Immergas).
Avarie sondă ACM. Dacă placa electronică detectează o anomalie a
sondei NTC de ACM, centrala semnalizează o avarie. În acest caz
centrala continuă să producă ACM, dar cu preformanțe reduse. În plus, în
acest caz este inhibată funcţia antiîngheț şi este necesar să chemaţi un
tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică
Immergas).
Presiune insuficientă în instalaţie. Nu este sesizată o presiune suficientă
a apei în interiorul circuitului de încălzire pentru a garanta o funcţionare
corectă a centralei. Verificaţi la manometrul centralei (1) dacă presiunea
în instalaţie este cuprinsă în intervalul 1÷1,2 bar şi refaceţi, dacă este
necesar, presiunea corectă.
Anomalie sondă intrare apă rece menajeră. Dacă placa electronică
detectează o avarie a sondei de intrare apă rece menajeră, centrala
continuă să producă apă caldă menajeră, dar cu preformanțe reduse. Este
necesar să chemaţi un tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de
Asistenţă Tehnică Immergas).
Eroare de configurare. Dacă placa electronică detectează o avarie sau o
neconcordanţă a cablajului electric, centrala nu porneşte. În caz de
revenire la condiţiile normale, centrala reporneşte, fără a fi nesesar un
Reset. Dacă anomalia persistă, este necesar să chemaţi un tehnician
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Avarie datorată ventilatorului. Apare în cazul în care ventilatorul are o
defecţiune mecanică sau electrică. Pentru a elimina ”avaria datorată
ventilatorului” este necesar să apăsaţi tasta Reset ”C”. Dacă avaria
persistă, este necesar să chemaţi un tehnician autorizat (de ex. de la
Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Blocare datorată detectării de flacără parazită. Apare în cazul în care
circuitul de detecție a flăcării are probleme sau există o anomalie la
detectarea flăcării. Centrala poate fi resetată, pentru a iniția un nou ciclu
de aprindere. Dacă centrala nu pornește, este necesar să chemaţi un
tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică
Immergas).
Avarie sondă de retur. În acest caz centrala nu controlează corect
pompa, dacă ea este setată pe “AUTO”. Centrala continuă să funcţioneze
dar, pentru a elimina anomalia, este necesar să chemaţi un tehnician
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Anomalie taste panou de comandă. Apare în cazul în care placa
electronică detectează o anomalie la tastele panoului de comandă. În caz
de revenire la condiţiile normale, centrala reporneşte, fără a fi nesesar un
Reset. Dacă anomalia persistă, este necesar să chemaţi un tehnician
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Circulaţie insuficientă. Apare în cazul în care centrala este supraîncălzită
datorită slabei circulaţii a apei din circuitul primar; cauzele pot fi:
- circulaţie redusă în instalaţie; verificaţi ca nici un robinet de pe circuitul
de încălzire să nu fie închis şi că în instalaţie nu este aer (este aerisită);
- pompa blocată; pompa trebuie deblocată.

Dacă acest fenomenul apare frecvent, chemaţi un tehnician autorizat (de
exemplu de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Pierderea comunicării cu comanda de la distanţă. Apare în cazul
conectării unei comenzi de la distanță incompatibile sau în cazul pierderii
comunicării dintre centrală şi CAR sau Super CAR. Refaceţi procedura de
conectare, oprind și apoi repornind centrala. Dacă şi la repornire
nu detectează comanda de la distanţă, centrala trece în modul de
funcţionare local, utilizând comenzile prezente pe centrală. În
acest caz centrala nu poate activa funcţia “CH ON”. Pentru a putea face
centrala să funcţioneze în modul “CH ON” activaţi funcţia ” P33” din
meniulu ” M3”. Dacă acest fenomenul apare frecvent, chemaţi un
tehnician autorizat (de exemplu de la Serviciul de Asistenţă Tehnică
Immergas).
Tensiune scăzută de alimentare. Apare în cazul în care tensiunea de
alimentare este inferioară limitelor admise pentru funcţionarea corectă a
centralei. Dacă condiţiile normale de funcționare revin, centrala
reporneşte, fără a fi necesar un Reset. Dacă acest fenomenul apare
frecvent, chemaţi un tehnician autorizat (de exemplu de la Serviciul de
Asistenţă Tehnică Immergas).
Pierderea semnalului de flacără. Apare în cazul în care centrala se
aprinde normal şi flacăra arzătorului se stinge pe neașteptate; se
execută o nouă încercare de aprindere și, în cazul în care au revenit
condițiile normale de funcționare, centrala nu necesită resetarea (această
avarie poate fi verificată în listă la avaria “P19” din meniul“M1”). Dacă
acest fenomenul apare frecvent, chemaţi un tehnician autorizat (de
exemplu de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Semnalizări şi diagnosticări - Vizualizarea pe Display-ul Comenzilor
la Distanţă (Opţional). În timpul funcţionării normale a centralei, pe
display-ul comenzii de la distanţă CAR sau Super CAR este vizualizată
valoarea temperaturii ambiante; în cazul funcţionării improprii sau a unei
anomalii, valoarea temperaturii este înlocuită de codul de avarie
corespunzător, prezentat în tabel (parag. 2.6).
2.7 OPRIREA CENTRALEI .
Opriţi centrala apăsând tasta “
”, opriți întreruptorul omnipolar extern
centralei şi închideţi robinetul de gaz din amontele centralei. Nu lăsaţi
centrala pornită inutil atunci când nu este utilizată perioade lungi de timp.
2.8 REFACEREA PRESIUNI DIN INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE.
Verificaţi periodic presiunea apei din instalaţie. Manometrul centralei
trebuie să indice o valoare cuprinsă între 1 şi 1,2 bar.
Dacă presiunea este sub 1bar (cu instalaţia rece), este necesară refacerea
presiunii cu ajutorul robinetului aflat în partea inferioară a centralei
(Fig. 2-8).
N.B.: după ce ați refăcut presiunea, închideţi robinetul.
Dacă presiunea atinge valori apropiate de 3 bar, există riscul refulării
supapei de siguranţă.
În acest caz solicitaţi intervenţia personalului autorizat.
Dacă apar scăderi frecvente ale presiunii, solicitaţi intervenţia
personalului autorizat pentru a elimina eventuala neetanșeitate a instalației
de încălzire.
2.9 GOLIREA INSTALAŢIEI.
Pentru a goli centrala, utilizați robinetul special pentru golire (Fig. 2-8).
Înainte de a începe golirea, asiguraţi-vă că robinetul de încărcare este
închis.
2.10 PROTECŢIA ANTIÎNGHEŢ.
Centralele “Victrix Superior kW” sunt dotate cu o funcţie antiîngheţ, care
pune automat în funcţiune arzătorul atunci când temperatura apei coboară
sub 4°C (protecţie standard la o temperatură minimă de -3°C). Toate
informaţiile referitoare la protecţia antiîngheţ sunt descrise la parag. 1.3.
În scopul de a garanta integritatea centralei şi a instalaţiei de încălzire și
de ACM, în zonele unde temperatura scade sub zero se recomandă
protejarea instalaţiei cu antigel şi instalarea în centrală a Kit-ului
antiîngheț Immergas.

În cazul unei perioade prelungite de neutilizare (o a doua casă), este
recomandat să:
- deconectaţi alimentarea electrică;
- goliţi complet instalaţia de încălzire şi circuitele încălzore și de ACM ale
centralei. Într-o instalaţie care este golită frecvent, este absolut necesar ca
umplerea să fie efectuată cu apă tratată în mod corespunzător, pentru a
elimina duritatea care ar putea duce la depuneri de calcar.
2.11 CURĂŢAREA CARCASEI.
Pentru a curăţa carcasa centralei folosiţi cârpe umede şi săpun neutru. Nu
folosiţi detergenţi abrazivi sau praf.
2.12 DEZACTIVAREA DEFINITIVĂ.
În cazul în care se doreşte dezactivarea definitivă a centralei, operaţiunile
trebuie efectuate de personal autorizat, asigurându-vă, printre altele,
că au fost întrerupte alimentările cu curent electric, cu apă şi cu
combustibil.

2.13 MENIUL PARAMETRI ŞI INFORMAŢII.
Prin apăsarea tastei ”D” se intră într-un meniu subdivizat în trei părţi
principale:
- “M1” – informații
- “M3” – personalizări

- “M5” – configurări – meniu rezervat tehnicianului, pentru care este necesar un
cod de acces (Vezi capitolul ”Tehnician”).
Prin rotirea butonului selectorului temperaturii de încălzire (3) apar rubricile
meniurilor, iar prin apăsarea tastei ”D” se parcurg diversele niveluri din meniuri
şi se confirmă alegerile parametrilor. Prin apăsarea tastei ”C” se întoarce la
nivelul anterior.
Meniul Informaţii. Acest meniu include diverse informaţii referitoare la funcţionarea centralei:
Nivelul
Tasta
Nivelul 2°
Tasta
Nivelul
Tasta
Descriere
1°
3°
P11
Afișează versiunea software a plăcii electronice instalate pe centrală
D
P12
Afișează numărul total de ore de funcţionare al centralei
C
P13
Afișează numărul de aprinderi ale arzătorului
Afișează temperatura exterioară actuală (dacă este prezentă sonda
P14/A
D
P14
opțională de exterior)
C
(cu sonda
P14/B
Afișează temperatura exterioară minimă înregistrată (dacă este prezentă
opțională
sonda opțională de exterior)
de exterior
P14/C
Afișează temperatura exterioară maximă înregistrată (dacă este prezentă
prezentă)
sonda opțională de exterior)
--D
Prin apăsarea tastei ”D” se aduc la zero temperaturile MIN şi MAX
(fără sonda
D
M1
x
măsurate
opțională
RESET
C
selectaţi
de exterior)
C
P15
Afișează valoarea debitului de ACM măsurat de debitmetru
D
P17
Afișează viteza instantanee a ventilatorului
C
P18
Afișează viteza instantanee a pompei ( de la 1 la 3)
Afișează ultimele 5 avarii care au cauzat o oprire a centralei. Pe displayul (6) este afișat numărul secvenţial, de la 1 la 5, iar pe indicatorul (7)
P19
respectivul cod eroare.
Apăsând repetat tasta ”D” este posibilă afișarea orei de funcţionare şi a
numărului de aprinderi la care a apărut avaria
Meniul personalizări. Acestu meniu include toate opţiunile personalizabile de funcţionare. (Prima rubrică din diferitele opţiuni care apare în interiorul
parametrului este cea setată din fabrică).
Atenţie: în cazul în care se intenţionează restaurarea limbii internaţionale (A1), procedaţi astfel:
- Apăsaţi tasta ”D” pentru a intra în meniul de configurare.
- Rotiţi butonul selector ”3” până la rubrica “PERSONAL”.
- Apăsaţi tasta ”D” pentru confirmare.
- Rotiţi butonul selector ”3” până la rubrica “DATI”.
- Apăsaţi tasta ”D” pentru confirmare.
- Rotiţi butonul selector ”3” până la rubrica “LINGUA”.
- Apăsaţi tasta ”D” pentru confirmare.
- Rotiţi butonul selector ”3” până rubrica “A-1”.
- Apăsaţi tasta ”D” pentru confirmare.
În acest moment, pe display, rubricile indicate în tabelele meniurilor sunt în limba internaţională (engleză).
Nivelul
Tasta
Nivelul
Tasta
Nivelul 3°
Tasta
Nivelul 4°
Tasta
Descriere
1°
2°
Display-ul se luminează atunci când arzătorul este
AUTO
aprins şi, când sunt accesate comenzile, rămâne
(Implicit)
D
aprins timp de 5 secunde după ultima operaţiune
x
efectuată
D
P31
selectaţi
ON
Display-ul este luminat tot timpul
C
OFF
Display-ul se aprinde doar când sunt accesate
C
comenzi şi rămâne aprins timp de 5 secunde
după ultima operaţiune efectuată
Display-ul (7) afișează temperatura la ieşirea din
P32/A.1
schimbătorul primar de căldură
(Implicit)
D
P32/A
D
Display-ul (7) afișează temperatura exterioară
C
x
P32/A.2
D
D
actuală (cu sonda opţională de exterior)
P32
M3
selectaţi
C
C
Toate mesajele sunt afișate în limba italiană
ITALIANĂ
D
C
(Implicit)
P32/B
C
A1
Toate mesajele sunt afișate în limba engleză
P33

RESET

OFF
ON

D
C
D
x
selectaţi
C

D
x
selectaţi
C

Activând această funcție în regimul de lucru iarnă
este posibilă activarea funcţiei de încălzire
ambient chiar dacă eventuala Comandă de
la Distanţă sau TA nu este utilizat
Prin apăsarea tastei ”D” se anulează
personalizările făcute, refăcând valorile setate din
fabrică (Implicit)

3

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CENTRALEI (VERIFICAREA

INIŢIALĂ) (TEHNICIAN).
Pentru punerea în funcţiune a centralei trebuie să:
- verificaţi existenţa declaraţiei de conformitate a instalaţiei;
- verificaţi corespondența gazului utilizat pentru alimentare cu cel pentru
care este echipată centrala;
- verificaţi racordul la reţeaua de 230 Vca-50 Hz, respectând polaritatea
L-N şi împământarea;
- porniţi centrala şi verificaţi aprinderea corectă;
- verificaţi valorile ∆p gaz în regim de încălzire și de ACM;
- verificaţi cantitatea de CO2 din gazele de ardere la putere maximă şi
minimă;
- verificaţi intervenţia dispozitivului de siguranţă în cazul lipsei gazului,
precum şi timpul de intervenţie;
- verificaţi intervenţia întreruptorului general situat în amonte faţă de
centrală şi a celui din centrală;
- verificaţi faptul că conductele de admisie şi/sau de evacuare nu sunt
obturate;
- verificaţi funcționarea tuturor dispozitivelor de reglare;
- sigilaţi dispozitivul de reglare a debitului vanei de gaz (dacă s-a
intervenit asupra reglajelor);
- verificaţi furnizarea apei calde menajere;
- verificaţi etanşeitatea circuitelor hidraulice;
- verificaţi ventilarea şi/sau admisia aerului în încăperea în care este
instalată centrala.
Dacă şi numai una dintre aceste verificări dă un rezultat negativ, centrala
nu trebuie să fie pusă în funcţiune.

3.1 SCHEMA HIDRAULICĂ.
Legendă (Fig. 3-1):
1 – Sifon evacuare condensat
2 – Filtru intrare apă*
3 – Regulator debit apă caldă menajeră
4 – Sondă ACM
5 – Debitmetru ACM
6 – Schimbător de căldură pentru ACM
7 – Rezistenţă Aqua Celeris
8 – Vană de gaz
9 – Priză măsurare presiune ieşire gaz (P3)
10 – Aqua Celeris
11 – Colector Venturi aer/gaz
12 – Ventilator
13 – Duză gaz
14 – Electrod de ionizare
15 – Termostat gaze de ardere
16 – Conductă admisie aer
17 – Modul de condensare
18 – Dezaerator manual
19 – Colector gaze de ardere
20 – Priză măsurare aer de combustie
21 – Priză măsurare presiune ∆p gaz
22 – Priză măsurare gaze de ardere
23 – Sondă de tur
24 – Limitator de temperatură
25 – Arzător
26 – Electrozi de aprindere
27 – Capac modul de condensare
28 – Semnal negativ venturi (P2)
29 – Semnal pozitiv venturi (P1)
30 – Sondă de retur
31 – Vas de expansiune
32 – Dezaerator
33 – Pompa centralei
34 – Clapetă de sens
35 – Vană cu trei căi (motorizată)
36 – Robinet golire instalaţie
37 – Robinet încărcare instalaţie
38 – By-pass reglabil
39 – Presostat de minim
40 – Supapă de siguranţă 3 bar
41 – Sondă intrare apă rece menajeră
* Atenţie: verificaţi prezența şi curăţarea filtrului de intrare apă, care
garantează funcționarea eficientă a centralei
G – Racord de gaz
SC – Evacuare condensat
AC – Racord ieşire apă caldă menajeră
AF – Racord intrare apă rece menajeră
R – Racord retur instalaţie
M – Racord tur instalaţie

3.2 SCHEMA ELECTRICĂ.
Legendă (Fig. 3-2):
A4 – Display
B1 – Sondă de tur
B2 – Sondă ACM
B4 – Sondă de exterior (opţională)
B5 – Sondă de retur
B6 – Debitmetru ACM
B9 – Sondă intrare apă rece menajeră
E1 – Electrozi de aprindere
E2 – Electrod de ionizare
E4 – Limitator de temperatură
E6 – Termostat gaze de ardere
E11 – Rezistenţă Aqua Celeris
F1 – Siguranţă electrică de fază
G2 – Transformator aprindere
M1 – Pompă centrală
M20 – Ventilator
M30 – Vană cu trei căi
M40 – Regulator de debit ACM
S5 – Presostat de minim
S20 – Termostat de ambianță (opţional)
Super CAR - SUPER Comandă Amico Remoto (opţională)
T1 – Transformator pt. placa electronică a centralei
X40 – Punte termostat de ambianță
Y1 – Vană de gaz
1 – Alimentare 230 Vca 50Hz
2 - Super Comandă Amico Remoto (opţională)
3 – Placă de gestiune zone (opţională)
4 – Conexiune IMG BUS
5 – Număr de turaţii al ventilatorului
6 – Maro
7 – Albastru
8 – Alb
9 – Violet
10 – Negru
11 – Roşu
12 – Portocaliu
13 – Roz
14 – Galben
15 – Verde
16 – Gri
17 – apă caldă menajeră
18 – încălzire
19 - Galben / Verde

Comenzile de la distanţă: centrala este compatibilă cu Comando Amico
Remoto (CAR) sau cu alternativa ei, super Comando Amico Remoto
(Super CAR), care trebuie să fie conectate la bornele 42 şi 43 ale regletei
X15 de pe placa electronică, respectând polaritatea şi eliminând puntea
X40.
Termostatul de ambianță: centrala este compatibilă cu termostatul de
ambianță (S40). Conectaţi-l la bornele 40 şi 41 și eliminați puntea X40.
Conectorul X5 este utilizat pentru racordarea plăcii cu relee.
Conectorul X6 este utilizat pentru racordarea unui PC.
Conectorul X8 este utilizat pentru actualizarea software-ului.
3.3 DETECTAREA DEFECTELOR ŞI CAUZELE APARIȚIEI
LOR.
N.B.: întreţinerea trebuie să fie efectuată de un tehnician autorizat (de ex.
de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
- Miros de gaz. Se datorează pierderilor din conductele circuitului de gaz.
Trebuie verificată etanşeitatea circuitului de gaz.
- Blocări repetate ale aprinderii. Absenţă a gazului, verificaţi existența
presiunii de gaz în reţea şi faptul că robinetul de gaz este deschis. Reglare
incorectă a vanei de gaz, verificaţi reglajul vanei de gaz.
- Ardere instabilă sau cu zgomote. Poate fi produsă de: arzătorul murdar,
parametrii arderii incorecți, conductele de admisie – evacuare instalate
incorect. Curăţați componentele de mai sus şi verificaţi instalarea corectă
a conductelor, verificaţi reglajul corect al vanei de gaz (setarea Off-set) şi
procentajul corect de CO2 în gazele de arere.
- Intervenţii frecvente ale limitatorului de temperatură. Pot fi produse de
lipsa apei în cazan, de circulaţia redusă în instalaţia de încălzire, de
pompa blocată. Verificaţi la manometru ca presiunea instalaţiei să fie în
limitele admisibile. Verificaţi faptul că nu sunt închise toate robinetele
radiatoarelor, precum și funcţionarea pompei.
- Sifon înfundat. Poate rezultatul depunerii de murdărie sau de produse de
ardere în interiorul sifonului. Verificaţi, pe la dopul de evacuare a
condensatului, faptul că nu există reziduuri de material care obturează
curgerea condensatului.
- Schimbător obturat. Poate fi o consecinţă a înfundării sifonului.
Verificaţi, pe la dopul de evacuare a condensatului, că nu există reziduuri
de material care obturează curgerea condensatului.
- Zgomote datorate prezenţei aerului în interiorul instalaţiei. Deschideți
capacul dezaeratorului (Parag. 22 Fig. 1-25). Verificaţi faptul că presiunea
în instalaţiei şi cea de preîncărcare a vasului de expansiune se încadrează
în limitele admise. Valoarea de preîncărcare a vasului de expansiune
trebuie să fie de 1,0 bar, iar valoarea presiunii în instalaţie trebuie să fie
cuprinsă între 1 şi 1,2 bar.
- Zgomote datorate prezenţei aerului în interiorul modulului de
condensare. Utilizaţi dezaeratorul manual (Parag. 16 Fig. 1-25) pentru
a elimina eventualul aer prezent în interiorul modulului de condensare.
După efectuarea operaţiunii, închideţi dezaeratorul manual.

3.4 CONVERSIA CENTRALEI PE UN ALT TIP DE GAZ.
Dacă centrala trebuie să funcționeze cu un alt tip de gaz decât cel înscris
pe etichetă, trebuie să solicitaţi kit-ul de transformare pentru acel tip de
gaz.
Conversia centralei trebuie să fie efectuată de un tehnician autorizat (de
ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
Pentru a face conversia de la un tip de gaz la altul este necesar să:
- întrerupeţi alimentarea cu energie electrică a centralei;
- înlocuiţi duza poziţionată între tubul de gaz şi manşonul de amestec al
gazului (Parag. 6 Fig. 1-25), având grijă ca alimentarea cu tensiune
electrică a centralei să fie oprită în timpul acestei operaţiuni;
- realimentați centrala cu energie electrică;
- efectuaţi calibrarea numărului de turaţii al ventilatorului (Parag. 3.5):
- reglaţi raportul corect aer/gaz (Parag. 3.6);
- sigilaţi dispozitivul de reglare a debitului de gaz (dacă s-a umblat la
reglaje);
- după efectuarea conversiei, lipiți eticheta prezentă în kit-ul de
transformare în aproprierea etichetei cu date a centralei. Ștergeți cu un
marker permanent datele referitoare la vechiul tip de gaz.
Reglajele trebuie făcute ținând cont de tipul de gaz utilizat, urmând
indicaţiile date în tabel (parag. 3.18).
3.5 CALIBRAREA NUMĂRULUI DE TURAŢII AL
VENTILATORULUI.
Atenţie: verificarea şi calibrarea sunt necesare în cazul conversiei pe un
alt tip de gaz, în cazul lucrărilor de întreţinere extraordinară, efectuată cu
înlocuirea plăcii electronice, a componentelor circuitelor de aer/gaz sau în
cazul instalaţiilor cu conducte de admisie/evacuare concentrice orizontale,
având lungimea mai mare de 1 m.
Puterea termică a centralei este corelată cu lungimea conductelor de
admisie a aerului şi de evacuare a gazelor de ardere. Aceasta scade o dată
cu mărirea lungimii conductelor. Centrala iese din fabrică reglată pentru
lungimea minimă a conductelor (1m). Din această cauză este necesar, în
special în cazul prelungirii conductelor la lungimea maximă, să se verifice
valorile ∆p gaz după cel puţin 5 minute de funcţionare a arzătorului la
putere nominală, atunci când temperaturile aerului de admisie şi a gazelor
de ardere s-au stabilizat. Reglaţi puterea nominală şi cea minimă în regim
de apă caldă menajeră şi de încălzire conform valorilor din tabel (Parag.
3.18), utilizând un manometru diferenţial conectat la prizele de presiune
∆p gaz (13 şi 14 Fig. 1-25).
Intraţi în meniul configurări la rubrica “SEVICE” şi reglaţi următorii
parametri (Parag. 3.8):
- puterea termică maximă a centralei “P62”;
- puterea termică minimă a centralei “P63”;
- puterea maximă de încălzire “P64”;
- puterea minimă de încălzire “P65”;
Mai jos sunt date setările din fabrică ale centralei:

VITEZA MAX.
VITEZA MIN.
MAX. ÎNCĂLZIRE
MIN. ÎNCĂLZIRE

Victrix Superior 32 kW
G20:
5020 (rpm)
G20:
1260 (rpm)
G20:
5020 (rpm)
G20:
1260 (rpm)

GPL:
4500 (rpm)
GPL:
1000 (rpm)
GPL:
4500 (rpm)
GPL:
1000 (rpm)

3.6 REGLAREA RAPORTULUI AER-GAZ.
Atenţie: verificarea CO2 se face cu mantaua centralei montată, în timp ce
operaţiunile de calibrare a vanei de gaz sunt făcute cu mantaua deschisă
şi cu alimentarea cu energie electrică a centralei oprită.
Calibrarea minimului de CO2 (puterea minimă de încălzire).
Întraţi în regimul de curăţare a coșului, fără a deschide vreun robinet de
apă caldă menajeră şi rotiți butonul selector al temperaturii de încălzire la
minim (rotiţi-l în sens invers acelor de ceasornic, până când pe display
apare ”0”). Pentru a avea o valoare exactă a CO2 în gazele de ardere este
necesar ca tehnicianul să introducă sonda analizorului gazelor de ardere în
priza de măsurare, apoi trebuie să verifice faptul că valoarea CO2 este cea
indicată în tabelul de mai jos, în caz contrar trebuie reglat şurubul (3 Fig.
3-3) (reglaj Off-Set). Pentru a mări valoarea de CO2 este necesar să rotiţi
şurubul de reglare (3) în sens orar şi în sens invers dacă doriți diminuarea
valorii.
Calibrarea maximului de CO2 (puterea nominală de încălzire).
La terminarea reglării minimului de CO2, menţinând regimul de curăţare
coşu activ, rotiţi butonul selector al temperaturii de încălzire la maxim
(rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic, până când pe dispaly apare ”99”).
Pentru a avea o valoare exactă a CO2 în gazele de ardere este necesar ca
tehnicianul să introducă sonda analizorului gazelor de ardere în priza de
măsurare, pentru a verifica faptul că valoarea CO2 este cea indicată în
tabelul de mai jos, în caz contrar trebuie reglat şurubul (12 Fig. 3-3)
(reglaj debit gaz).
Pentru a mări valoarea de CO2 este necesar să rotiţi şurubul de reglare (12)
în sens antiorar şi în sens invers dacă doriți diminuarea valorii.
La fiecare reglare a şurubului 12 este necesar să aştepți (circa 30 sec)
pentru ca centrala să se stabilizeze la valoarea setată.

G 20
G 30
G 31

CO2 la puterea
nominală (încălzire)
9,40% ± 0,2
12,25% ± 0,2
10,40% ± 0,2

CO2 la puterea
minimă (încălzire)
8,90% ± 0,2
11,90% ± 0,2
10,20% ± 0,2

3.7 VERIFICĂRI DUPĂ CONVERSIA GAZULUI.
După ce v-ați asigurat că transformarea a fost făcută cu duza de diametrul
prestabilit pentru tipul de gaz utilizat şi că a fost făcută calibrarea la
presiunea stabilită, verificați faptul că flacăra arzătorului nu este excesiv
de mare şi este stabilă (nu se desprinde de arzător);
N.B.: toate reglajele centralei trebuie să fie efectuate de un tehnician
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).

3.8 PROGRAMAREA PLĂCII ELECTRONICE.
Centrala Victrix Superior kW permite o eventuală setare a unor parametri
de funcţionare. Modificând parametrii după cum este descris mai jos,
centrala va putea fi adaptată unor cerinţe specifice.
Atenţie: în cazul în care se trebuie restabilită limba internaţională (A1),
consultaţi indicaţiile prezentate la Parag. 2.13 (Meniul personalizări)
Prin apăsarea tastei ”D” accesați meniul principal, subdivizat în trei părţi
principale:
- informaţii “M1” (Vezi capitol “Utilizator”)
- personalizări “M3”(Vezi capitol “Utilizator”).
- configurări ”M5”, meniu rezervat tehnicianului și pentru care este
necesar un cod de acces.
Pentru a accesa programarea, apăsaţi tasta ”D”, rotiţi butonul selector al
temperaturii de încălzire (3) şi deplasaţi-vă prin meniu până ajungeţi la
rubrica ”M5”, apăsaţi tasta ”D”, introduceţi codul de acces şi setaţi
parametrii conform propriilor dorinţe.
Mai jos sunt date rubricile meniului ”M5”, cu indicarea setărilor din
fabrică şi a posibilelor opţiuni.
Prin rotirea butonului selector al temperaturii de încălzire (3) vă deplasați
prin rubricile meniului. Prin apăsarea tastei ”D” accesați diferitele niveluri
din meniu şi confirmați alegerea parametrilor. Prin apăsarea tastei ”C” vă
întoarceți înapoi cu un nivel.
(Prima rubrică a diferitelor opţiuni ce apare în cadrul parametrului este
cea setată din fabrică).

Nivelul 1°

Nivelul
2°

Opţiuni
24 KW
28 KW
32 KW
P54.1

P53

P54

P54.2
P54.3

P55

P57

1
2
3
AUTO

P62

4000 ÷ 5500

P63

1000 ÷ 1500

P64

≤ P62

P65

≥ P63

P66/A
SERVICE

P66/B
P66

P66/C

P66/D

Meniul M5
(este necesar să se introducă codul de acces)
Descriere

Identifică puterea centralei în care este instalată placa electronică
Afișează temperatura citită de sonda de apă rece menajeră la
intrarea în centrală
Afișează temperatura citită de sonda de ACM la ieşirea din
centrală
Afișează temperatura citită de sonda de retur
Afișează temperatura de pe turul circuitului de încălzire la care
funcţionează centrala, calculată de componentele active de control
Prima viteză pentru încălzire
A doua viteză pentru încălzire
A treia viteză pentru încălzire
Viteza automată a pompei. Trebuie setată valoarea ∆T dintre turul
şi returul instalaţiei (se poate seta de la 5 la 25 K)
Setează puterea maximă la funcționarea în regim de ACM, setând
viteza ventilatorului (în rotaţii pe minut RPM)
Setează puterea minimă la funcționarea în regim de ACM, setând
viteza ventilatorului (în rotaţii pe minut RPM)
Setează puterea maximă în regim de încălzire. Valoarea trebuie să
fie mai mică sau cel mult egală cu P62
Setează puterea minimă în regim de încălzire. Valoarea trebuie
să fie mai mare sau cel puțin egală cu P63
Fără sonda de exterior (opţională) afișează temperatura minimă pe
tur. Cu soda de exterior prezentă afișează temperatura minimă pe
tur ce corespunde funcţionării cu temperatura maximă de exterior
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la 25°C la 50°C) N.B.:
pentru a continua, este necesar să confirmaţi parametrul
(apăsaţi tasta ”D” sau ieşiţi din setarea “P66” apăsând tasta ”C”)
Fără sonda de exterior (opţională) afișează temperatura maximă pe
tur. Cu soda de exterior prezentă afișează temperatura maximă pe
tur ce corespunde funcţionării cu temperatura minimă de exterior
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la 25°C la 50°C) N.B.
pentru a continua, este necesar să confirmaţi parametrul
(apăsaţi tasta ”D” sau ieşiţi din setarea “P66” apăsând tasta ”C”)
Cu sonda de exterior prezentă afișează la ce temperatură minimă
de exterior trebuie să funcţioneze la temperatura maximă pe tur
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la -20°C la 0°C) N.B.:
pentru a continua, este necesar să confirmaţi parametrul (apăsaţi
tasta ”D” sau ieşiţi din setarea “P66” apăsând tasta ”C”)
Cu sonda de exterior prezentă afișează la ce temperatură maximă
de exterior trebuie să funcţioneze la temperatura minimă pe tur
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la 5°C la +25°C) N.B.:
pentru a continua, este necesar să confirmaţi parametrul (apăsaţi
tasta ”D” sau ieşiţi din setarea “P66” apăsând tasta ”C”)

Valoarea setată
din fabrică

-

Valoarea
setată de
tehnician
Egală cu
puterea
centralei
-

-

-

-

-

Egală cu puterea
centralei

AUTO
15 K
(Vezi parag. 3.5)
(Vezi parag. 3.5)
(Vezi parag. 3.5)
(Vezi parag. 3.5)

25°C

85°C

-5°C

25°C

Nivelul 1°

Nivelul
2°

Opţiuni

P67.1
P67

P67.2
P67.3

P68

0s ÷ 500s

P69

0s ÷ 255s

P70

0s ÷ 840s

P71.1
P71
P71.2

P72

SERVICE

AUTO
OFF
08 L/M
10 L/M
12 L/M
RELE1.OFF
RELE1.1

RELE1
(opţional)

RELE1.2
RELE1.3
RELE1.4
RELE2.OFF
RELE2.6

RELE2
(opţional)

RELE2.2
RELE2.3
RELE2.4
RELE2.5
RELE3.OFF
RELE3.7

RELE3
(opţional)

RELE3.2
RELE3.3
RELE3.4

P76

-10°C ÷
+10°C

Meniul M5
(este necesar să se introducă codul de acces)
Descriere
În regimul de lucru iarnă pompa este alimentată permanent, deci
este tot timpul în funcţiune
În regimul de lucru iarnă pompa este controlată de termostatul de
ambianță sau de comanda de la distanţă
În regimul de lucru iarnă pompa este controlată de termostatul de
ambianță sau de comanda de la distanţă şi de sonda de pe turul
centralei
Centrala este setată pentru a aprinde arzătorul imediat ce apare o
solicitare de încălzire. În cazul instalaţiilor particulare (de ex.
instalaţii cu zone cu vane termostatate motorizate etc.) s-ar putea
să fie necesară întârzierea aprinderii
Centrala are un temporizator electronic care împiedică aprinderile
frecvente ale arzătorului în regimul de încălzire
Centrala efectuează o aprindere pentru a ajunge de la puterea
minimă la puterea nominală de încălzire
OFF ACM ”corelat” cu oprirea centralei are loc în baza
temperaturii setate cu ajutorul butonului selector al temperaturii
ACM. Funcţia solară este activată dacă apa rece menajeră care
intră în centrală are o temperatură suficientă pentru ca aceasta să
nu pornească
OFF apă caldă menajeră ”fix”; centrala se oprește la 65°C. Funcţia
solară este dezactivată
Centrala permite setarea limitatorului de debit pe diferite niveluri.
Auto (funcţionare automată, deci cu debit variabil)
Deschis (limitatorul de debit deschis complet, deci avem debitul
maxim disponibil)
8 l/min, 10 l/min și 12 l/min (funcţionare cu debitul definit)
Releul 1 nu este utilizat
Într-o instalaţie împărțită în zone, releul 1 controlează zona
principală
Releul semnalizează intervenţia unei blocări a centralei (îi poate fi
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)
Releul semnalizează faptul că centrala este pornită (îi poate fi
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)
Comandă deschiderea unei vane externe de gaz, concomitent cu
cererea de aprindere a arzătorului centralei
Releu 2 nu este utilizat
Releul 2 acționează electrovana de încărcare a instalației
(opţională). Comanda se dă de la o comandă de la distanţă
Releul semnalizează apariția unei blocări a centralei (îi poate fi
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)
Releul semnalizează faptul că centrala este pornită (îi poate fi
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)
Comandă deschiderea unei vane externe de gaz, concomitent cu
cererea de aprindere a arzătorului centralei
Într-o instalaţie împărțită în zone, releul 2 controlează a doua zonă
Releu 2 nu este utilizat
Comandă pompa de recirculare a boilerului (nu poate fi utilizat la
acest model)
Releul semnalizează apariția unei blocări a centralei (îi poate fi
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)
Releul semnalizează faptul că centrala este pornită (îi poate fi
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)
Comandă deschiderea unei vane externe de gaz, concomitent cu
cererea de aprindere a arzătorului centralei
În cazul în care citirea sondei externe nu este corectă, aceasta se
poate corecta, pentru a compensa eventualii factori de mediu

Valoarea setată
din fabrică

P67.2

0 secunde
180 secunde
840 secunde
(14 minute)

P71.2

AUTO

RELE1.1

RELE2.OFF

RELE3.OFF

0°C

Valoarea
setată de
tehnician

3.9 FUNCŢIA ”CURĂŢARE A COȘULUI”.
Dacă această funcţiune este activată, centrala funcționează la puterea
setată cu ajutorul butonului selectorul al temperaturii de încălzire.
În această stare nu se pot face reglaje şi rămân active doar termostatul de
siguranţă şi limitatorul de temperatură. Pentru a activa funcţia de curăţare
a coșului trebuie să țineți apăsată tasta Reset ”C” timp de 8 - 15 secunde,
în absența unei cereri de ACM sau de încălzire. Activarea funcției este
semnalată de apariția simbolului respectiv (22 Fig. 2-1). Această funcţie
permite tehnicianului să verifice parametrii arderii. După terminarea
verificărilor dezactivaţi funcţia, oprind şi repornind centrala cu ajutorul
tastei Stand-by.
3.10 FUNCŢIA ANTIBLOCARE POMPĂ.
Centrala are o funcţie care porneşte pompa cel puţin o dată la 24 ore timp
de 30 secunde, pentru a reduce riscul blocării pompei datorită unei
perioade îndelungate de nefuncționare.
3.11 FUNCŢIA ANTIBLOCARE VANĂ CU TREI CĂI.
Atât în regimul de ACM cât şi în cel de ”ACM-încălzire”, centrala are o
funcţie care, după 24 de ore de la ultima acţionare a vanei motorizate cu
trei căi, o activează, realizând un ciclu complet, în scopul reducerii
riscului de blocare a vanei cu trei căi în urma unei perioade îndelungate de
nefuncționare.
3.12 FUNCŢIA ANTIÎNGHEŢ CALORIFERE.
Dacă apa pe returul instalaţiei de încălzire scade sub valoarea de 4°C,
centrala pornește și funcționează până când se atinge valoarea de 42°C.
3.13 AUTOVERIFICAREA PERIODICĂ A PLĂCII
ELECTRONICE.
În timpul funcţionării în regim de încălzire sau cu centrala în stand-by,
funcţia se activează la fiecare 18 ore de la ultima verificare / alimentare cu
curent electric a centralei. În cazul funcţionării în regim de ACM,
autoverificarea începe după 10 minute de la terminarea solicitării și
durează aproximativ 10 secunde.
N.B.: în timpul autoverificării centrala rămâne inactivă.
3.14 FUNCŢIA DEZAERARE AUTOMATĂ.
În cazul instalaţiilor de încălzire noi şi, în mod particular în cazul
instalaţiilor cu încălzire prin pardoseală, este foarte important ca
dezaerarea să fie efectuată corect. Pentru a activa funcţia ”F8” apăsaţi
simultan tastele ”B şi C” (Fig. 2-1) timp de 5 secunde, centrala fiind în
stand-by. Funcţia constă în pornirea ciclică a pompeii (100s ON, 20s
OFF) şi a vanei cu trei căi (120s ACM, 120s încălzire). Funcţia se
dezactivează după 18 ore sau prin pornirea centralei, apăsând tasta “
”.
3.15 FUNCŢIA DE CONECTARE CU PANOURI SOLARE.
Centrala a fost proiectată pentru a primi apă preîncălzită până la o
temperatură maximă de 65 °C de la un sistem de panouri solare. În orice
caz, este necesar să montați o vană de amestec pe circuitul hidraulic din
amontele centralei. Setaţi funcţia “P71” pe valoarea “P71.1” (Parag. 3.8).
Atunci când apa la intrarea în centrală este la o temperatură egală sau mai
mare decât cea setată cu ajutorul butonului selectorului de temperatură
ACM “SET” centrala nu porneşte.
3.16 SCOATEREA MANTALEI
(Fig. 3-5).
Pentru a ușura întreținerea centralei, scoateți-i complet mantaua, urmând
pașii de mai jos:
- demontaţi mantaua frontală (1) a centralei slăbind şurubul (2) cu 1/4
rotaţie, împingînd-o în sus şi concomitent trăgînd-o spre dvs. pentru a o
desprinde din suporții laterali (3) şi superiori (4);
- desfaceţi cele 2 şuruburi (5) ale panoului de comandă (6);
- basculaţi panoul de comandă (6), trăgându-l spre dvs. (vezi figura);
- demontaţi panourile laterale (7) desfăcând şuruburile (8), împingând
apoi panourile uşor în sus, pentru a le elibera marginile din suport (9) şi
apoi trageţi-le spre dvs. (vezi figura)

Vana de gaz SIT 8115 (Fig. 3-3)
Placa electronică a centralei Victrix Superior 32 kW (Fig. 3-4)

Legendă (Fig. 3-3 / 3-4):
1 - Priză presiune de intrare în vana de gaz
2 - Priză presiune de ieşire din vana de gaz
3 - Şurub de reglare Off/Set
12 - Șurub reglare debit de gaz la ieşire
4 - Siguranţă fuzibilă 3,15AF
5 – Mufă pentru verificarea vitezei ventilatorului

- demontaţi grilajul inferior (10) desprinzându-l din cele două locaşuri ale
acestuia (11), introducând şurubelniţă în locaşul marcat corespunzător pe
grilaj şi apăsând ca în figură.
3.17 Controlul şi întreţinerea anuală a centralei .
Următoarele operaţiuni de control şi întreţinere trebuie efectuate cel puțin
o dată pe an.
- Curăţați traseul gazelor de ardere al schimbătorului de căldură.
- Curăţaţi arzătorul principal.
- Verificați corecta aprindere şi funcţionare.
- Verificaţi corecta calibrare a arzătorului în regim de ACM şi de
încălzire.
- Verificaţi funcţionarea corectă a dispozitivelor de comandă şi reglare ale
centralei şi în special:
- funcționarea întreruptorului general al centralei;
- funcționarea sistemului de control termostatat al încălzirii;
- funcționarea sistemului de control termostatat al ACM.
- Verificaţi etanşeitatea circuitului de gaz al centralei şi al instalaţiei
interioare.
- Verificaţi funcționarea dispozitivului de protecție împotriva lipsei
flăcării – controlul ionizării:
- verificați faptul că timpul relativ de intervenţie este mai mic de 10
secunde.
- Verificaţi vizual absenţa neetanșeităților de apă sau a oxidărilor din/ de
pe racorduri şi a urmelor de reziduuri de condensat din interiorul camerei
etanşe.
- Verificaţi, pe la dopul de evacuare a condensatului, faptul că nu există
reziduuri de materiale care să împiedice scurgerea condensatului.
- Verificaţi conţinutul sifonului de evacuare a condensatului.
- Controlaţi vizual faptul că refularea supapei de siguranţă nu este
obturată.
- Verificaţi faptul că presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune,
după ce ați golit instalația, aducînd-o la zero (citită pe manometrul
centralei), este de 1,0 bar.
- Verificaţi ca faptul că presiunea statică a instalaţiei (cu instalaţie rece şi
după ce s-a reîncărcat cu ajutorul robinetul de încărcare) este cuprinsă
între 1 şi 1,2 bar.
- Verificaţi vizual faptul că dispozitivele de siguranţă şi control nu sunt
distruse şi/sau scurtcircuitate şi, în special:
- limitatorul de temperatură;
- Verificaţi starea şi integritatea cablajelor electrice şi în special:
- cablul de alimentare electrică trebuie să fie introdus în presetupă;
- nu trebuie să prezinte urme de înnegrire sau arsuri.
N.B.: cu ocazia întreţinerii periodice a centralei este necesar să efectuaţi şi
controlul şi întreţinerea instalaţiei termice, conform legislației,
prescripţiilor și normelor în vigoare.

3.18 PUTEREA TERMICĂ VARIABILĂ.
N.B.: presiunile indicate în tabel reprezintă diferenţele de presiune
existente la capetele mixerului Venturi şi pot fi măsurate la prizele de
presiune situate la partea superioară a camerei etanşe (vezi prizele de
presiune 13 şi 14 Fig. 1-25). Reglajele trebuie efectuate cu ajutorul unui
manometru digital diferenţial care are scala gradată în mm sau în Pascal.
Datele de putere din tabel au fost obținute cu conductele de admisieevacuare cu lungimea de 0,5 m. Debitele de gaz se referă la puterea
calorifică inferioară măsurată la o temperatură de 15 oC şi la presiunea de
1013 mbar. Presiunile arzătorului se referă la gaz aflat la temperatura de
15 oC.

METAN (G20)
PUTEREA
TERMICĂ

PUTEREA
TERMICĂ

DEBITUL
DE GAZ LA
ARZĂTOR

(kW)
32,0
31,0

(kcal/h)
27520
26660

(m /h)
3,46
3,35
3

BUTAN (G30)

PRESIUNEA LA
DUZELE
ARZĂTORULUI

(mbar)
2,45
2,32

(mm H2O)
25,0
23,6

DEBITUL
DE GAZ LA
ARZĂTOR

(kg/h)
2,58
2,50

PROPAN (G31)

PRESIUNEA LA DUZELE
ARZĂTORULUI

(mbar)
2,68

(mm H2O)
27,3

DEBITUL
DE GAZ LA
ARZĂTOR

(kg/h)
2,54

PRESIUNEA LA
DUZELE
ARZĂTORULUI

(mbar)
3,35

(mm H2O)
34,2

3.19 DATE TEHNICE .
Puterea termică nominală în focar în regim de ACM
Puterea termică nominală în focar în regim de încălzire
Puterea termică minimă în focar
Puterea termică nominală în regim de ACM (utilă)
Puterea termică nominală în regim de încălzire (utilă)
Puterea termică minimă (utilă)
Randamentul termic util 80/60 Nom./Min.
Randamentul termic util 50/40 Nom./Min.
Randamentul termic util 40/30 Nom./Min.
Pierderile de căldură prin manta cu arzătorul Off/On (80-60°C)
Pierderile de căldură prin gazele de ardere cu arzătorul Off/On (80-60°C)
Presiunea maximă de lucru în circuitul de încălzire
Temperatura maximă de lucru în circuitul de încălzire
Temperatura reglabilă de încălzire Poz.1
Temperatura reglabilă de încălzire Poz.2
Volumul total al vasului de expansiune
Presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune
Volumul de apă al generatorului
Înălțimea de pompare la debitul de 1000/h
Puterea termică utilă în regim de apă caldă menajeră
Domeniul de reglare al temperaturii apei calde menajere
Limitatorul de debit ACM
Presiunea min. necesară (dinamică) în circuitul de ACM
Presiune max. admisă în circuitul de ACM
*Debitul specific ”D” conform EN 6625
Debitul de furnizare continuu (∆T 30°C)
Performanța la livrarea ACM conform EN 13203-1
Greutatea centralei încărcate
Greutatea centralei goale
Alimentarea electrică
Curentul nominală
Puterea electrică totată
Puterea absorbită de pompă
Puterea absorbită de ventilator
Gradul de protecție electrică
Clasa de NOX
NOX ponderat
CO ponderat
Tip aparat
Tip aparat
Categoria
- Valorile gazelor de ardere se referă la o temperatură de admisie a aerului
de 15oC şi la o temperatură pe tur de 50°C.
- Datele referitoare la producerea ACM se referă la o presiune dinamică
de intrare de 2 bar şi la o temperatură de admisie a aerului de 15oC;
valorile sunt măsurate direct la ieşirea cazanului, considerând că pentru a
obţine datele declarate este necesar amestecul cu apă rece.
- Nivelul maxim de zgomot atins în timpul funcţionării centralei este <
55dBA. Nivelului de zgomot s-a măsurat în cameră izolată fonic, cu
centrala în funcţiune la putere maximă, cu conductele de evacuare a
gazelor de ardere conform normelor produsului.
- * Debitul specific „D”: debitul de ACM corespunzător unei creșteri
medii de temperatură de 30K pe care centrala îl poate furniza în două
prelevări succesive.

kW (kcal/h)
32,7 (28082)
kW (kcal/h)
32,7 (28082)
kW (kcal/h)
6,6 (5674)
kW (kcal/h)
32,0 (27520)
kW (kcal/h)
32,0 (27520)
kW (kcal/h)
6,4 (5504)
%
98,0 / 97,0
%
104,7 / 107,0
%
105,7 / 107,0
%
0,46 / 0,60
%
0,03 / 2,00
bar
3
°C
90
°C
25 - 85
°C
25 - 50
l
6,8
bar
1
l
7,8
kPa (m H2O)
26,48 (2,7)
kW (kcal/h)
32,7 (28082)
°C
30 - 60
l/min
Automat
bar
0,3
bar
10
l/min
16,6
l/min
16,3

kg
61,3
kg
53,5
V/Hz
230/50
A
0,62
W
135
W
95
W
26,3
IPX5D
5
mg/kWh
30
mg/kWh
17
C13 / C23 / C33 / C43 / C53 / C83
/ B23 / B33
II2H3B/P

3.20 PARAMETRII ARDERII.

Presiunea de alimentare
Diametrul duzei de gaz
Debitul gazelor de ardere la puterea nominală
Debitul gazelor de ardere la puterea minimă
CO2 la Q. Nom./Min.
CO la 0% din O2 și Q. Nom./Min
NOX la 0% din O2 și Q. Nom./Min
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă

mbar (mm H2O)
mm
kg/h
kg/h
%
ppm
ppm
°C
°C

G20

G30

G31

20 (204)
9,30
52
11
9,40 / 9,05
145 / 2
24 / 11
68
61

29 (296)
5,40
46
10
12,30 / 11,70
560 / 3
106 / 22
76
67

37 (377)
5,40
53
11
10,40 / 10,10
160 / 2
25 / 14
68
61

