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Stimate client, 
Vă felicităm că ați ales un produs de înaltă calitate 
Immergas, capabil să vă asigure timp îndelungat confort și 
siguranță. În calitate de client Immergas puteți să vă 
bazați întotdeauna pe un serviciu de asistență tehnică 
autorizat, pregătit și mereu informat, pentru a garanta o 
eficiență constantă centralei dvs. 
Citiți cu atenție paginile următoare: veți putea descopri 
sugestii utile referitoare la utilizarea corectă a aparatului, 
a căror respectare va confirma satisfacția dvs. față de 
produsul Immergas. 
Contactați unul dintre centrele autorizate Immergas 
pentru punerea în funcțiune a centralei. Tehnicianul va 
verifica condițiile de bună funcționare; va face reglajele 
necesare și vă va arăta modul corect de utilizare a 
centralei. Pentru eventuale intervenții de rutină sau 
întreținere adresați-vă centrelor autorizate: acestea au 
piese de schimb originale și beneficiază de o pregătire 
specifică direct de la producător. 

Recomandări generale 
Aceste instrucțiuni constituie parte integrantă și 
importanță a produsului și trebuie puse la dispoziția 
utilizatorului chir și în cazul schimbării proprietarului. Ele 
trebuie păstrate și consultate cu atenție, deoarece 
furnizează informații importante pentru faze de instalare, 
utilizare și întreținere. Instalarea, punerea în funcțiune, 
service-ul și întreținerea trebuie efectuate conform 
prescripțiilor în vigoare și instrucțiunilor producătorului 
exclusiv de către personal autorizat. Instalarea incorectă 
poate cauza daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor 
pentru care producătorul nu poate fi făcut răspunzător. 
Întreținerea trebuie efectuată de personal tehnic 
autorizat. Aparatul trebuie utilizat doar în scopul pentru 
care a fost proiectat. Orice altă utilizare este considerată 
improprie și de aceea periculoasă. În cazul erorilor de 
instalare, utilizare sau întreținere cauzate de 
nerespectarea normelor tehnice în vigoare sau a 
prezentelor instrucțiuni (sau furnizate oricum de către 
producător), este exclusă orice răspundere contractuală 
sau extracontractuală a producătorului pentru 
eventualele daune și produsul își pierde garanția. Pentru 
informații ulterioare privind instalarea centralelor termice 
consultați site-ul Immergas de la adresa: 
www.immergas.com . 
 

DECLARAȚIE 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 
2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică, 
cu Directiva 92/42/CE privind cerințele de randament 
pentru cazanele noi de apă caldă şi cu Directiva 
2006/95/CE de Joasă tensiune, 
Producătorul: Immergas S.p.A v. Cisa Ligure nr. 95 42041 
Brescello (RE) 
 
DECLARĂ CĂ: centrala Immergas model: 
VICTRIX Zeus 26 1 I 
este conformă cu aceste Directive ale Comunității 
Europene. 
Director Cercetare & Dezvoltare 
Mauro Guareschi                             Semnătura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immergas S.p.A. își declină orice responsabilitate în ceea 
ce privește greșelile de traducere sau de tipărie, 
rezervându-și dreptul de a face modificări asupra 
documentelor tehnice și comerciale. 
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1 INSTALAREA CENTRALEI 
 
1.1 RECOMANDĂRI PENTRU INSTALARE 
Centrala Victrix Zeus 26 1 I a fost proiectată doar pentru 
instalarea pe perete, pentru încălzirea încăperilor sau alte 
utilizări similare. 
Peretele trebuie să fie neted, lipsit de proeminențe sau 
adâncituri  ce pot împiedica lipirea perfectă a centralei de 
perete. 
Această centrală NU a fost proiectată pentru a fi instalată 
pe standuri sau pe pardoseală (Fig. 1-1). 
În funcție de tipul de instalare diferă şi clasificarea 
centralei termice, mai precis: 
 
- Centrală tip B23 dacă se instalează utilizând un terminal 
specific pentru admisia aerului direct din încăperea în 
care este amplasată. 
- Centrală tip C dacă se instalează utilizând conducte 
concentrice sau alte tipuri de conducte pentru cameră de 
ardere etanșă, pentru admisia aerului și evacuarea 
gazelor de ardere. 
 
Doar un instalatorii autorizați au dreptul de a instala 
aparatele consumatoare de combustibili gazoși 
Immergas. 
Instalarea trebui efectuată în conformitate cu normele, 
legislația și reglementările tehnice locale. 
Înainte de a instala aparatul este bine să verificați dacă 
furnitura este în bună stare; în caz contrar adresați-vă 
furnizorului. Elementele de ambalare (agrafe, cuie, saci 
din plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lăsate la 
îndemâna copiilor deoarece sunt potențiale surse de 
pericol. În cazul instalării centralei lângă mobilă sau în 
interiorul acesteia trebuie prevăzut un spațiu de minim 3 
cm între mantaua centralei și pereții verticali ai mobilei. 
Lăsați spațiu suficient deasupra centralei pentru 
posibilele racorduri pentru apă și evacuare gaze de 
ardere. Nu depozitați obiecte inflamabile în imediata 
apropiere a centralei (hârtie, haine, plastic, polistiren 
etc.). 
Nu poziționați aparate electrocasnice sub centrală 
deoarece ar putea fi deteriorate în cazul intervenției 
supapei de siguranță (dacă aceasta nu este racordată la o 
conductă de scurgere adecvată) sau în cazul unor pierderi 
pe la instalația hidraulică; în caz contrar producătorul nu 
poate fi considerat responsabil pentru eventualele 
stricăciuni cauzate aparatelor electrocasnice. 
În cazul unor anomalii, defecte sau funcționări 
necorespunzătoare centrala trebuie oprită și trebuie 
chemat un tehnician service autorizat Immergas (care are 
pregătirea necesară și piese de schimb originale). Evitați 
orice intervenție sau tentativă de reparare din partea 
persoanelor neautorizate. Nerespectarea instrucțiunilor 
de mai sus duce la pierderea dreptului la garanție și la 
asumarea responsabilității personale în ceea ce privește 
centrala. 
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• Reguli pentru instalare: acestă centrală poate fi 
instalată în exterior într-o zonă parțial protejată. Zona 
parțial protejată este acea zonă în care aparatul nu este 
expus acțiunii directe a vremii (ploaie, zăpadă, grindină 
etc.). 
 
Atenție: instalarea centralei pe perete trebuie să 
garanteze o susținere stabilă și eficientă a acesteia. 
Diblurile (furnizate de serie) trebuie utilizate împreună cu 
consola numai pentru fixarea acesteia pe perete; ele pot 
asigura o fixare aecvată numai dacă sunt introduse corect 
(în conformitate cu standardele tehnice) în zidurile 
construite din cărămidă plină sau semiplină. În cazul 
pereților construiți din cărămidă perforată sau din alte 
materiale cu capacitate de încărcare statică limitată, este 
necesară efectuarea unor verificări statice preliminare a 
sistemului de susținere a centralei. 
 
N.B.:  Șuruburile cu cap hexagonal ale diblurilor aflate în 
setul de livrare vor fi utilizate exclusive pentru fixarea 
plăcii de susținere a centralei pe perete. 
 
Aceste centrale servesc la încălzirea apei la o temperatură 
inferioară punctului de fierbere la presiunea atmosferică. 
Trebuie racordate la instalații de încălzire și la rețele de 
distribuție a apei de consum care corespund 
performanțelor și puterii lor. 
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1.2 DIMENSIUNI PRINCIPALE 
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Înălțime 

Lățime 

Adâncime 

RACORDURI 

GAZ 

ÎNCĂLZIRE 

ACC 

Legendă (Fig. 1-2): 
V – alimentarea cu energie electrică 
G – alimentarea cu gaz 
SC – evacuare condensat 
(diametrul intern minim Ø13 mm) 
R – retur instalație încălzire 
M – tur instalație încălzire 
RC – pompă ACC (opțională) 
AC – ieșire apă caldă de consum 
AF – intrare apă rece de consum 
 
N.B.: Grup de racordare (opțional) 
 

1.3 PROTECȚIA ANTIÎNGHEȚ 
Temperatura minimă -5oC. Centrala are o funcție 
antiîngheț standard care pune în funcțiune pompa și 
arzătorul dacă temperatura apei în interiorul centralei 
scade sub 4oC. 
Funcția anti-îngheț este garantată numai dacă: 
- centrala este racordată corect la circuitele de 
alimentare cu gaz şi energie electrică; 
- centrala este alimentată constant; 

- centrala nu este în stand-by ( ); 
- centrala nu este în stare de “blocare aprindere” (par. 
2.5); 
- componentele esențiale ale centralei termice nu sunt 
în avarie. 
În aceste condiții centrala termică este protejată 
împotrivaa înghețului până la o temperatură a 
ambientului de -5oC. 
Temperatură minimă -15oC. În cazul în care centrala 
termică este instalată într-un loc unde temperatura 
coboară sub -5oC şi atunci când ar putea fi întrerupte 
pentru lung timp alimentarea electrică sau cu gaz sau 
dacă centrala termică intră în blocare de aprindere este 
posibil să se ajungă la înghețarea aparatului. 
Pentru a evita riscul înghețării conformați-vă 
următoarelor instrucțiuni: 
- Protejați de îngheț circuitul de încălzire introducând în 
acesta un lichid antigel de bună calitate (special pentru 
instalațiile de încălzire), urmând cu mare atenție 
instrucțiunile fabricantului acestuia în ceea ce priveşte 
procentajul necesar în raport cu temperatura minimă 
până la care se doreşte să se protejeze instalația. 
 
Materialele din care sunt construite centralele termice 
rezistă lichidelor antigel pe bază de etilen și propilen 
glicol. 
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Pentru a afla durata de viață a acestor lichide şi eventuala 
lor perioadă de înlocuire consultați indicațiile furnizorului. 
- Protejați de îngheț circuitul de evacuare a condensatului 
și cel de ACC utilizând un accesoriu furnizat la cerere (set 
anti-îngheț) compus din două rezistențe electrice, 
cablajele acestora şi un termostat de comandă (citiți cu 
atenție instrucțiunile de montare aflate în ambalajul 
setului accesoriu). 
 
Protecția anti-îngheț a  centralei termice este asigurată în 
acest mod numai dacă: 
- centrala termică este racordată în mod corect la 
circuitele de alimentare electrică și cu gaz şi este sub 
tensiune; 
- componentele setului anti-îngheț nu sunt în avarie. 
 
În aceste condiții centrala termică este protejată contra 
înghețului până la o temperatură de -15oC. 
Nu sunt considerate în garanție daune cauzate de 
întreruperea alimentării cu energie electrică sau gaz şi de 
nerespectarea indicațiilor din pagina precedentă. 
 
N.B.: dacă centrala termică este instalată în locuri în care 
temperatura poate scădea sub 0oC este necesară izolarea 
țevilor atât din circuitul ACC cât şi din cel de încălzire. 
 

1.4  RACORDĂRI 
Racordarea la gaz (aparat categoria II2H3B/P).  Centralele 
noastre sunt construite pentru a funcționa cu gaz metan 
(G20) sau cu GPL. Conducta de alimentare trebuie să aibă 
diametrul egal sau mai mare decât racordul centralei G 
½”. Înainte de a racorda conducta de gaz curățați la 
interior instalația de alimentare pentru a îndepărta 
eventualele reziduuri care pot afecta funcționarea 
centralei. Asigurați-vă că tipul de gaz din conductă 
corespunde cu cel pentru care este echipată centrala 
(vezi plăcuța matricolă a centralei). Dacă este diferit, 
centrala trebuie transformată pentru a funcționa cu acel 
tip de gaz (vezi capitolul transformării centralei pe alt tip 
de gaz). Trebuie verificată presiunea dinamică a gazului 
(metan sau GPL) pentru a corespunde cu cea necesară 
centralei, deoarece dacă este mai mică se reduce puterea 
aparatului și pot apărea disfuncționalități. Asigurați-vă că 
robinetul de gaz este racordat corect. Țeava de 
alimentare cu gaz trebuie dimensionată în conformitate 
cu normele în vigoare astfel încât să asigure debitul de 
gaz necesar funcționării centralei chiar și la putere 
maximă și să asigure eficiența aparatului (specificațiile 
tehnice). Sistemul de racordare trebuie să fie conform 
normelor în vigoare. 
 
Calitatea combustibilului gazos. Centrala a fost p 
roiectată să funcționeze cu combustibil gazos fără 
impurități; în caz contrar se recomandă instalarea unui 
filtru în amonte de centrală pentru a elimina impuritățile. 
Rezervoare pentru stocare (în cazul alimentării cu GPL). 
- Rezervoarele noi pentru stocarea GPL-ului pot conține 
gaze reziduale inerte (azot) care afectează amestecul 
furnizat centralei cauzând o funcționare anormală a 
acesteia. 
- Din cauza compoziției amestecului de GPL, în timp poate 
apărea o stratificare a componentelor în rezervor. Acest 
fapt poate cauza o variație a puterii calorifice a 
amestecului furnizat centralei, ceea ce se traduce prin 
variații a performanței acesteia. 
 
Racordarea hidraulică 
 
Atenție: Pentru a nu pierde garanția centralei, înainte de 
a racorda centrala spălați cu atenție pe interior circuitului 
de încălzire (conducte, radiatoare etc.) cu produse 
decapante și anticalcar pentru a îndepărta eventualele 
reziduuri care ar putea compromite buna funcționare a 
centralei. 
 
În scopul evitării depunerilor de calcar în instalația de 
încălzire, trebuie respectate prevederile normativelor 
referitoare la tratarea apei din instalațiile termice de uz 
casnic. 
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Racordările hidraulice trebuie executate corect, utilizând 
racordurile de pe consola de racordare a centralei. 
Refularea supapei de siguranță a centralei trebuie 
racordată la o conductă de evacuare. În caz contrar 
producătorul își declină orice responsabilitate dacă 
supapa de siguranță acționează și inundă încăperea. 
 

Atenție: pentru a păstra durata de viață și eficiența 
schimbătorului de căldură se recomandă instalarea unui 
“filtru dozator de polifosfați” în cazul în care se utilizează 
apă ale cărei caracteristici pot produce apariția 
depunerilor de calcar (de exemplu, dacă duritatea apei 
este mai mare de 25 grade franceze). 
 
Evacuarea condensatului. Pentru evacuarea apei 
condensatului produs de centrală, este necesară 
racordarea la rețeaua de canalizare prin intermediul unor 
conducte adecvate pentru a rezista condensatului acid, 
având diametrul intern de cel puțin 13 mm. Instalația de 
racordare a aparatului la rețeaua de canalizare trebuie 
efectuată astfel încât să se evite înghețarea lichidului care 
se află în interiorul său. Înaintea punerii în funcțiune a 
centralei asigurați-vă ca condensatul poate fi evacuat în 
mod corect. În afară de aceasta este necesar să vă 
conformați normativelor în vigoare referitoare la 
evacuarea apelor uzate. 
 
Racordarea electrică. Centrala “Victrix Zeus 26 1 I” are 
gradul de protecție electrică IPX4D. Securitatea electrică 
a centralei este asigurată atunci când aceasta este 
racordată corect la o priză de împământare realizată 
conform normelor în vigoare. 
 
Atenție: Immergas S.p.A. își declină orice responsabilitate 
pentru defectele sau daunele provocate de racordarea 
incorectă a centralei la o priză de împământare 
ineficientă sau de nerespectarea normelor în vigoare. 
 
Verificați dacă instalația electrică corespunde puterii 
maxime absorbite de centrală, putere marcată pe plăcuța 
matricolă a centralei. Centralele sunt furnizate cu un 
cablu de alimentare tip „X” fără ștecher. Alimentarea 
electrică trebuie conectată la o priză 230V ±10% / 50Hz, 
respectând polaritatea electrică L-N (fază-nul) și legătura 

la priza de împământare ; pe traseul cablului de 
alimentare trebuie montat un întreruptor cu clasa III de 
suprapresiune. Dacă înlocuiți cablul de alimentare apelați 
la un tehnician calificat. Cablul de alimentare trebuie 
racordat ca în figură. 
În cazul în care trebuie înlocuită siguranța fuzibilă de pe 
placa de electronică a centralei, utilizați o siguranță 
rapidă de 3,15 A. Pentru alimentarea electrică a centralei 
nu utilizați adaptoare, prize multiple sau prelungitoare 
electrice. 
Dacă nu este respectată polaritatea L-N, centrala du 
detectează prezența flăcării și are loc o blocare a 
aprinderii. 
 
Atenție: şi în cazul nerespectării polarității fază-nul, dacă 
pe conductorul de nul există o tensiune reziduală 
temporară mai mare de 30 V, centrala ar putea funcționa 
(dar numai temporar). 
Efectuați măsurătorile de tensiune cu instrumente 
adecvate, nu cu creionul de tensiune. 
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1.5  COMENZI DE LA DISTANȚĂ ȘI 
CRONOTERMOSTATE (OPȚIONALE). 
Centrala este compatibilă cu aplicații cu cronotermostate 
sau comenzi de la distanță, care sunt disponibile ca seturi 
furnizate la cerere. Toate cronotermostatele Immergas se 
conectează cu doar 2  conductori. Citiți cu atenție 
instrucțiunile de instalare existente în seturile 
accesoriilor. 
•  Cronotermostat digital On/Off (Fig. 1-3). 
Cronotermostatul permite: 
- setarea a două niveluri de temperatură: una pentru zi 
(temperatură confort) și una pentru noapte (temperatură 
de gardă); 
- setarea a până la 4 programe on/off săptămânale 
diferite; 
- selectarea modului de funcționare dorit din următoarele 
alternative posibile: 
•  funcționare continuă la temperatura confort; 
•  funcționare continuă la temperatura de gardă; 
•  funcționare continuă la temperatură antiîngheț 
reglabilă. 
 
Cronotermostatul se alimentează de la 2 baterii alcaline 
de 1,5 V tip LR6. 
• Comanda de la distanță Amico (CAR) (Fig. 1-4) cu 
funcție de cronotermostat. În paralel cu funcțiile descrise 
anterior, comanda de la distanță Amico permite 
utilizatorului să controleze toate informațiile importante 
referitoare la funcționarea centralei și a sistemului de 
încălzire, cu posibilitatea intervenției ușoare asupra 
parametrilor setați anterior, fără a fi necesară deplasarea 
la locul în care este instalată centrala. Panoul de comandă 
al comenzii la distanță Amico este prevăzut cu 
autodiagnoză care afișează eventualele anomalii de 
funcționare ale centralei. Cronotermostatul încorporat în 
panoul de comandă al telecomenzii permite reglarea 
temperaturii pe turul centralei funcție de cerințele 
instantanee ale încăperii care este încălzită, astfel încât să 
se obțină temperatura dorită cu o mare precizie și cu o 
evidentă scădere a costurilor de exploatare. Permite și 
afișarea temperaturii în încăpere și a celei externe (dacă 
este prezentă sonda pentru exterior). Cronotermostatul 
este alimentat direct de la centrală prin intermediul 
acelorași 2 conductori utilizați pentru transmiterea 
datelor dintre centrală și cronotermostat. 
Atenție: dacă instalația este împărțită în zone controlate 
de seturi opționale adecvate, CAR trebuie utilizat cu 
funcția termostat dezactivată, de ex. trebuie setat pe 
modul On/Off. 
Conectarea electrică a comenzii la distanță Amico sau a 
cronotermostatului On/Off (opționale). Operațiile 
descrise mai jos se vor efectua doar după ce s-a întrerupt 
alimentarea cu energie electrică a centralei. Eventualul 
cronotermostat de ambianță On/Off trebuie conectat la 
bornele 40 și 41, îndepărtând puntea X40 (Fig. 3-2). 
Asigurați-vă că contactul termostatului On/Off este de tip 
“curat”, adică independent de tensiunea de la rețea; în 
caz contrar placa electronică se va deteriora. Eventualul 
CAR trebuie conectat prin intermediul bornelor IN+ și IN- 
la bornele 42 și 43, îndepărtând puntea X40 de pe placa 
electronică (a centralei), respectând polaritatea (Fig. 3-2). 
Conectarea cu polaritate inversă nu permite funcționarea 
centralei, dar nu deteriorează CAR. Doar o comandă de la 
distanță poate fi conectată la centrală. Centrala 
funcționează cu parametrii setați de la comanda de la 
distanță Amico numai dacă comutatorul principal al 
centralei este pe poziția ACC/Comandă de la distanță 

. 



Atenție: dacă se utilizează comanda de la distanță Amico 
trebuie prevăzute două circuite separate, conform 
normelor în vigoare privind instalațiile electrice. 
Conductele centralei nu trebuie utilizate nici o dată ca priză 
de împământare a instalației electrice sau telefonice. 
Asigurați-vă de acest fapt înainte de a efectua conectarea 
electrică a centralei. 
Instalarea în cazul instalațiilor care funcționează direct  cu 
temperatură joasă. O centrală poate alimenta în mod 
direct o instalație cu temperatură joasă acționând asupra 
punții (8 Fig. 3-4) și setând temperatura pe tur în domeniul  
50o÷25oC (par. 3.17). În acest caz este necesar să se 
introducă un dispozitiv de siguranță în serie alimentarea 
electrică și cu centrala. Acest dispozitiv este format dintr-
un termostat cu temperatura limită 60oC. Termostatul 
trebuie poziționat pe turul instalației la o distanță de cel 
puțin 2 metri față de centrală. 

1.6  SONDA PENTRU EXTERIOR (OPȚIONALĂ). 
Centrala este preechipată pentru a putea funcționa cu 
sondă pentru exterior (Fig. 1-5), care este livrabilă ca set 
opțional. 
Sonda se conectează direct la placa electronică a centralei 
termice și permite scăderea automată a temperaturii pe 
tur atunci când temperatura exterioară (din exteriorul 
clădirii) crește, astfel încât să regleze puterea furnizată 
instalației de încălzire funcție de variațiile temperaturii 
exterioare. Sonda pentru exterior acționează întotdeauna 
atunci când este conectată, independent de prezența sau 
de tipul cronotermostatului Immergas utilizat. Corelația 
dintre temperatura pe tur a centralei și temperatura 
exterioară este determinată de poziția butonului selector 
de pe panoul de comandă în conformitate cu curbele 
reprezentate în diagramă (Fig. 1-6). Conectarea sondei 
pentru exterior se face la bornele 38 și 39 ale plăcii 
electronice a centralei (Fig. 3-2). 

1.7 SISTEMUL IMMERGAS DE EVACUARE A GAZELOR 
DE ARDERE 
Immergas furnizează, separat de centrală, diverse soluții 
pentru instalarea terminalelor de admisie a aerului necesar 
arderii şi de evacuare a gazelor de ardere, fără de care 
centrala nu poate funcționa. 
Atenție: centrala trebuie să fie instalată doar împreună cu 
un dispozitiv original Immergas ”Serie Verde” din material 
plastic pentru admisia aerului necesar arderii şi evacuare 
a gazelor de  ardere. Acest sistem de evacuare a gazelor 
de ardere este recunoscut printr-o marcă de identificare 
adecvată şi distinctă ce poartă înscrisul: ”doar pentru 
centralele cu condensare”. Tipurile de terminale puse la 
dispoziție de Immergas sunt: 
• Factori de Rezistență şi lungimi echivalente. Fiecare 
componentă a sistemului de evacuare a gazelor de ardere 
are un Factor de Rezistență rezultat în urma probelor 
experimentale şi trecut în tabelul următor. Factorul de 
Rezistență al fiecărei componente este independent de 
tipul de centrală pe care se instalează. Acesta este 
condiționat de temperatura fluidelor ce trec prin interiorul 
conductei şi variază funcție de utilizarea pentru admisia 
aerului sau pentru evacuarea gazelor de ardere. 
 
Legendă (Fig. 1-6) 
(1) – Poziția butonului selector a temperaturii instalației de 
încălzire 
(2) – În paranteze valorile temperaturilor în domeniul 
25o/50oC 
TM = temperatura pe tur oC 
TE = temperatura exterioară oC 
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Fiecare componentă în parte are o rezistență ce 
corespunde unei anumite lungimi în metri a conductei de 
acelaşi diametru; aşa numita lungime echivalentă 
rezultată din raportul dintre respectivii Factori de 
Rezistență. Toate centralele au un Factor de Rezistență 
maximă egal cu 100 determinat experimental. Factorul de 
Rezistență maximă admisibilă corespunde rezistenței 
determinate cu lungimea maximă admisibilă a 
conductelor cu fiecare tip de set terminal. Aceste 
informații permit efectuarea calculelor pentru verificarea 
posibilității de realizare a celor mai diverse configurații de 
sisteme de evacuare a gazelor de ardere. 
Poziționarea garniturilor (negre) pentru conductele de 
evacuare gaze de ardere ”serie verde”. Poziționați corect 
garnitura (pentru coturi și prelungitoare) (Fig. 1-7): 
- garnitură (A) cu gradații, utilizată pentru coturi; 
- garnitură (B) fără gradații, utilizată pentru prelungitoare. 
 
N.B.: în cazul în care lubrifierea componentelor (deja 
efectuată de producător) nu este suficientă, 
îndepărtați cu o cârpă uscată restul de lubrifiant şi pentru 
a facilita cuplarea pulverizați componentele cu talc 
comun sau industrial. 
 

1.8 INSTALAREA ÎN EXTERIOR ÎNTR-O ZONĂ PARȚIAL 
PROTEJAT 
N.B.: zona parțial protejată este acea zonă  în care 
aparatul nu este expus direct acțiunii intemperiilor 
(ploaie, zăpadă, grindină etc.). 
• Configurație tip B, cameră de ardere deschisă, tiraj 
forțat. 
Utilizând setul corespunzător pentru acoperire (Fig. 1-8) 
este posibil ca aerul necesar arderii să fie admis direct iar 
gazele de ardere să fie evacuate, cu ajutorul unei 
conducte, direct către exterior. În această configurație 
este posibilă instalarea centralei într-o zonă aprțial 
protejată. În această configurație centrala este de tipul 
B23. 
Cu această configurație: 
- admisia aerului se face direct din mediul în care este 
instalată central și nu poate funcționa decât în camere 
ventilate permanent; 
- evacuarea gazelor de ardere trebuie racordată la 
conducta proprie care va refula direct în exteriorul 
clădirii. 
Trebuie respectate normativele tehnice în vigoare. 
Setul pentru acoperire (Fig. 1-9). Îndepărtați capacul și 
garnitura care acoperă orificiul de admisie. Instalați flanșa 
Ø80 pe orificiul central al centralei, având grijă să 
introduceți garnitura furnizată o dată cu setul  și 
strângând-o cu ajutorul șuruburilor livrate. Instalați 
capacul superior, fixându-l cu ajutorul celor 4 șuruburi 
aflate în set și poziționând garnitura corespunzătoare. 
Introduceți până la capăt cotul la 90o Ø80 cu capătul tată 
(neted) în capătul mamă (cu garnitură cu umăr) al flanșei 
Ø80. Introduceți garnitura, facând-o să alunece de-a 
lungul cotului. Fixați-o cu ajutorul plăcii din tablă și 
strîngeți-o. Introduceți capătul tată (neted) al 
terminalului de evacuare în capătul mamă al cotului la 
90o Ø80, asigurându-vă că ați introdus în prealabil rozeta 
de etanșare pentru perete corespunzătoare; aceasta va 
asigura îmbinarea și etanșarea corectă a elementelor ce 
compun setul. 
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Lungimea maximă a conductelor de evacuare. Conducta 
de evacuare (atât cea verticală cât și cea orizontală) poate 
fi prelungită până la o lungime maximă de 30 m rectilinii, 
pentru a preîntâmpina problemele condensării 
produselor de ardere rezultate ca urmare a răcirii lor prin 
pierderea de căldură prin pereții conductei. 
• Cuplarea conductelor de prelungire. Pentru a realiza 
extensii cu mufare cu alte elemente ale ansamblului de 
evacuare, procedați după cum urmează: introduceți până 
la capăt conducta sau cotul cu cu capătul tată (neted) în 
capătul mamă (cu garnitură cu umăr) al elementului 
instalat anterior. Aceasta va asigura etanșarea eficientă a 
cuplajului. 
 
Exemplu de instalare cu terminal vertical direct în loc 
parțial protejat. Atunci când este utilizat terminalul 
vertical pentru evacuarea directă a produselor de ardere, 
trebuie să se păstreze o distanță minimă de 300 mm între 
terminal și balconul de deasupra (Fig. 1-11). Distanța A + 
B (referitoare tot la balconul de deasupra) trebuie să fie 
egală sau mai mică de 2000 mm. 
 
• Configurație fără set de acoperire în loc parțial 
protejat (centrală tip C). 
Lăsând capacele laterale montate, este posibil să se 
instaleze aparatul în exterior fără setul de acoperire. 
Instalarea se realizează utilizând seturile concentrice Ø 
60/100 de admisie /evacuare, pentru care se face 
trimitere la paragraful referitor la instalarea în interior. În 
această configurație setul de acoperire superior 
garantează o protecție suplimentară a centralei. Este 
recomandat dar nu obligatoriu. 
 
Setul de acoperire include (Fig. 1-9): 
1 buc. Capac termoformat 
1 buc. Diafragmă Ø41 pentru admisie 
1 buc. Garniturăplacă de prindere 
1 buc. Garnitură 
1 buc. Susținere garnitură 
 
Setul terminal include: 
1 buc. Garnitură 
1 buc. Flanșă evacuare Ø80 
1 buc. Cot 90o Ø80 
1 buc. Conductă evacuare Ø80 
1 buc. Rozetă etanșare perete 
 
Legendă (Fig. 1-11): 
1 – Set terminal vertical pentru evacuare directă 
2 – Set acoperire admisie 





 

Evacuare 1,9 m 

Evacuare 2,5 m 

Evacuare 1,9 m 

Evacuare 4,5 m 

Evacuare 3,0 m 

Lungimea 
echivalentă în m a 

conductei Ø60 TIP 
CONDUCTE 

Factor de 
rezistență 

(R) 

Lungimea echivalentă în 
m a conductelor 

concentrice Ø60/100 

Tabelul factorilor de rezistență și a lungimilor echivalente. 

Lungimea echivalentă în 
m a conductei Ø80 

Evacuare 4,9 m 

Evacuare 2,7 m 

Admisie și 
evacuare 6,4 

Admisie și 
evacuare 8,2 

Admisie și 
evacuare 6,4 

Conductă concentrică Ø60/100 1 m 

Cot concentric 90o 
Ø60/100 

Cot concentric 45o Ø60/100 

Terminal concentric Ø60/100 
admisie/evacuare complet 

Admisie și 
evacuare 15 
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Admisie 7,3 m 

Evacuare 5,3 m 

Admisie 9,4 m 

Evacuare 6,8 m 

Admisie 7,3 m 

Evacuare 5,3 m 

Admisie 17,2 m 

Evacuare 12,5 m 

Admisie 11,5 m 

Evacuare 8,3 m 

Admisie 18,7 m 

Evacuare 13,6 m 

Admisie 10,3 m 

Evacuare 7,5 m 

Admisie și 
evacuare 10 

Admisie și 
evacuare 16,3 

Admisie și 
evacuare 9 

Terminal concentric Ø60/100 
admisie/evacuare orizontal 

Terminal concentric Ø60/100 
admisie/evacuare vertical 

Terminal concentric Ø60/100 
admisie/evacuare vertical 

Conductă Ø80 1 m 

Terminal complet admisie Ø80 1 m 

Terminal admisie Ø80 
Terminal evacuare Ø80 

Cot  90o Ø80 

Cot  45o Ø80 

Conductă evacuare Ø60 1 m 

Cot  90o Ø60 evacuare 

Reducție Ø80/60  

Terminal evacuare vertical complet Ø60 

Admisie 0,87 

Evacuare 1,2 

Admisie 3 

Admisie 2,2 

Evacuare 1,9 

Admisie 1,9 

Evacuare 2,6 

Admisie 1,2 

Evacuare 1,6 

Evacuare 3,3 

Evacuare 3,5 

Admisie și 
evacuare 2,6 

Evacuare 12,2 

Admisie 1,0 m 

Evacuare 1,0 m 

Admisie 3,4 m 

Admisie 2,5 m 

Evacuare 1,6 m 

Admisie 2,2 m 

Evacuare 2,1 m 

Admisie 1,4 m 

Evacuare 1,3 m 

Evacuare 0,4 m 

Evacuare 0,9 m 

Evacuare 0,6 m 

Evacuare 0,8 m 

Evacuare 0,5 m 

Evacuare 1,0 m 

Evacuare 1,1 m 

Evacuare 0,8 m 

Evacuare 3,7 m 

Admisie 3,8 m 

Evacuare 2,7 m 

Admisie 4,0 m 

Evacuare 2,9 m 

Admisie 3,0 m 

Evacuare 2,1 m 

Admisie 14 m 

Evacuare 10,1 m 
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1.9 INSTALAREA ÎN INTERIOR. 
• Configurație tip C, cameră de ardere etanșă și tiraj 
forțat. 
 
Set orizontal de admisie – evacuare ∅ 60/100. Montarea 
setului (Fig. 1-12): instalați cotul cu flanşă (2) pe orificiul 
central al centralei, poziționând garnitura (1) (care nu 
necesită lubrifiere). Poziționați-o cu bordurile circulare în 
jos, în contact cu flanşa centralei şi strângeți-o cu 
şuruburile aflate în set. Introduceți până la capăt 
conductele terminale coaxiale ∅60/100 (3) cu capătul tată 
(neted) în capătul mamă al cotului (2); asigurați-vă că ați 
introdus în prealabil garniturile de etanşare pentru 
interior şi exterior, care vor asigura etanşarea şi cuplarea 
corectă a elementelor care compun setul. 
 
N.B.: pentru o funcționare corectă a sistemului este 
necesar ca terminalul prevăzut cu grilă să fie instalat 
corect, cu respectarea indicației „în sus” aflate pe 
terminal. 
 
• Cuplarea prin mufare a conductelor de prelungire şi a 
coturilor coaxiale ∅60/100. Pentru a cupla prelungiri prin 
mufare cu alte elemente de evacuare, procedați după 
cum urmează: introduceți până la capăt conducta sau 
cotul coaxial cu capătul tată (neted) în capătul mamă (cu 
garnitură cu umăr) în elementul instalat anterior. Aceasta 
va asigura etanşarea şi cuplarea corectă a elementelor. 
 
Setul ∅ 60/100 poate fi instalat cu ieşirea în spate, în 
lateral dreapta, în lateral stânga sau în față. 
 
• Prelungiri pentru setul orizontal (Fig. 1-13). Setul 
orizontal ∅ 60/100 de admisie-evacuare poate fi prelungit 
până la o lungime maximă de  12,9 m orizontali  incluzând 
terminalul cu grilă şi excluzând cotul concentric coaxial de 
la ieşirea centralei. Această configurație corespunde unui 
factor de rezistență egal cu 100. În aceste cazuri este 
necesară utilizarea prelungirilor. 
 
N.B.: atunci când instalați conductele este necesar să 
montați un colier de susținere la fiecare 3 metri. 
 
• Grila exterioară. N.B.: din motive de siguranță nu 
obturați, nici măcar provizoriu, terminalul de admisie 
evacuare. 
 
Setul include (Fig. 1-12): 
1 buc. Garnitură (1) 
1 buc. Cot concentric ∅ 60/100 (2) 
1 buc. Terminal concentric ∅ 60/100 admisie/evacuare (3) 
1 buc. Rozetă albă etanșare perete interor (4) 
1 buc. Rozetă gri etanșare perete exterior (5) 
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Set vertical cu țiglă din aluminiu ∅ 60/100. Montarea 
setului (Fig. 1-14): Instalați flanşa coaxială (2) pe orificiul 
central al centralei, poziționând garnitura (1) (care nu 
necesită lubrifiere) cu bordurile circulare în jos, în contact 
cu flanşa centralei şi strângeți-o cu şuruburile aflate în 
set. 
Instalarea țiglei false din aluminiu: înlocuiți țiglele 
existente cu țigla din aluminiu (4), aşezând-o astfel încât 
apa de ploaie să se poată scurge. Fixați pe țigla din 
aluminiu semi-cochilia fixă (6) şi 
introduceți conductele de aadmisie/evacuare (5). 
Introduceți până la capăt terminalul coaxial ∅ 60/100 cu 
capătul tată (5) (neted) în flanşa (2); asigurați-vă că ați 
introdus în prealabil rozeta de etanşare pentru perete (3), 
asigurându-se astfel etanşarea şi cuplarea corectă a 
elementelor care compun setul. 
Notă: atunci când centrala este instalată în zone în care 
pot fi atinse temperaturi foarte scăzute, poate fi instalat 
un set special antiîngheț ca alternativă la setul standard. 
• Cuplarea prin mufare a conductelor de prelungire şi a 
coturilor coaxiale. Pentru a instala prelungiri prin mufare 
cu alte elemente ale ansamblului de conducte de 
evacuare, procedați după cum urmează: introduceți până 
la capăt conducta sau cotul coaxial cu capătul tată (neted) 
în capătul mamă (cu garnituri cu umăr) în elementul 
instalat anterior, pentru a asigura etanşarea eficientă a 
cuplajului. 
Atenție: dacă conducta de evacuare și/sau prelungirea 
coaxială trebuie scurtate, considerați că conducta 
interioară trebuie lăsată întotdeauna cu 5 mm mai lungă 
față de conducta exterioară. 
 
Acest terminal special permite evacuarea gazelor de 
ardere şi admisia aerului necesar arderii în direcție 
verticală. 
 
N.B.: setul vertical ∅ 60/100 cu țiglă din aluminiu permite 
instalarea pe terase şi acoperişuri cu pantă maximă de 
45% (25o) iar distanța dintre dispersorul de fum şi semi-
cochilie (374 mm) trebuie respectată întotdeauna. 
 
Setul vertical cu această configurație poate fi prelungit 
până la o lungime maximă de 14,4 m rectilinii verticali, 
incluzând terminalul. Această configurație corespunde 
unui factor de 
rezistență egal cu 100. În acest caz sunt necesare 
conductele speciale de prelungire. 
 
Setul include (Fig. 1-14): 
1 buc.  Garnitură (1) 
1 buc.  Flanşă coaxială mamă (2) 
1 buc. Rozetă etanșare perete (3) 
1 buc. Ţiglă din aluminiu (4) 
1 buc. Conductă coaxiaăl admisie/evacuare Ø 60/100 (5) 
1 buc.  Semi-cochilie fixă (6) 
1 buc. Semicochilie mobilă (7) 
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Set cu conducte separate ∅ 80/80. Setul cu conducte 
separate ∅ 80/80 permite separarea circuitelor de 
evacuare a gazelor de ardere şi admisie a aerului conform 
schemei prezentate în figură. Gazele de ardere sunt 
evacuate prin conducta  (A) (din plastic rezistent la 
condensatul acide). Aerul necesar arderii este admis prim 
conducta (B) (şi ea din plastic). Conducta de admisie (B) 
poate fi instalată atât la dreaptacât și la stânga față de 
conducta centrală de evacuare (A). Ambele conducte pot 
fi orientate în orice direcție. 
 
• Montarea setului (Fig. 1-16): instalați flanşa (4) pe 
orificiul central al centralei, poziționând garnitura (1) 
(care nu necesită lubrifiere), așezând-o cu bordurile 
circulare în jos, în contact cu flanşa centralei şi strângeți-o 
cu şuruburile cu cap hexagonal şi vârf plat prezente în set.  
Îndepărtați flanșa plată prezentă în orificiul lateral (în 
funcție de necesități) și înlouiți-o cu  
flanşa (3) utilizând garnitura (2) deja prezentă în centrală 
și strângeți-o cu şuruburile auto-filetante furnizate. 
Introduceți capătul tată (neted) în coturile (5) în capetele 
mamă al flanşelor (3 şi  4). Introduceți până la capăt 
terminalul de admisie (6) cu capătul tată (neted) în 
capătul mamă al cotului (5), asigurându-vă că au fost 
introduse rozetele de etanşare ale peretelui interior şi 
exterior. Introduceți până la capăt conducta de evacuare 
(9) cu capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului (5); 
asigurați-vă că a fost introdusă rozeta de etanșare a 
peretelui interioar,  care va asigura etanşarea şi cuplarea 
elementelor care compun setul. 
 
Setul include (Fig. 1-16): 
1 buc. Garnitură evacuare (1) 
1 buc. Garnitură  flanşă(2) 
1 buc. Flanşă mamă admisie (3) 
1 buc. Flanşă mamă evacuare (4) 
2 buc. Cot 90° Ø 80 (5) 
1 buc. Terminal admisie Ø 80 (6) 
1 buc. Rozetă albă etanșare perete interor (7) 
1 buc. Rozetă gri etanșare perete exterior (8) 
1 buc. Conductă evacuare Ø 80 (9) 



 

• Cuplarea prin mufare a conductelor de prelungire şi a 
coturilor. Pentru a instala prelungiri mufate cu alte 
elemente de conducet de evacuare, procedați după cum 
urmează: introduceți până la capăt conducta sau cotul cu 
capătul tată (neted) în capătul mamă (cu garnituri cu 
umăr) al elementului instalat anterior. Aceasta va asigura 
etanşarea şi cuplarea corectă a elementelor. 
 
• Gabarite de instalare (Fig. 1-17). Dimensiunile minime 
de instalare ale setului  cu conducte separate ∅ 80/80 se 
încadrează în anumite condiții limită. 
 
• Prelungiri pentru setul cu conducte separate ∅ 80/80. 
Lungimea maximă rectilinie (fără coturi) verticală care 
poate fi utilizată pentru conductele ∅ 80 de admisie şi 
evacuare este de 41 metri, indiferent dacă ele sunt 
utilizate pentru admisie sau evacuare. Lungimea maximă 
rectilinie ( cu cot pe admisie şi evacuare) orizontală care 
poate fu utilizată pentru conductele ∅80 de admisie şi 
evacuare este de 36 metri, indiferent dacă ele sunt 
utilizate pentru admisie sau evacuare. 
 
N.B.: pentru a favoriza scurgerea eventualului condensat 
care se poate forma în conducta de evacuare, înclinați 
conductele spre centrală cu o pantă minimă de 1,5% (Fig. 
1-18). Atunci când instalați conducte ∅ 80 trebuie instalat 
un colier de susținere la fiecare 3 metri. 
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• Configurația cu cameră de ardere deschisă și tiraj 
forțat. 
 
Aparatul poate fi instalat în interiorul clădirilor în modul 
B23; în acest caz se recomandă respectarea tuturor 
normativelor şi reglementările tehnice naționale şi locale 
în vigoare. 
- Centralele cu cameră de ardere deschisă tip B nu trebuie 
instalate în locuri în care au loc activități comerciale, 
artizanale sau industriale, care utilizează produse ce pot 
emana vapori volatili (de ex. vapori acizi, cleiuri, vopsele, 
solvenți combustibili etc.) care pot defecta componentele 
aparatului sau produce erori de funcționare. 
 

1.10 ÎNTUBAREA COȘURILOR EXISTENTE. 
Întubarea este o operație prin intermediul căreia, cu 
ocazia renovării unui sistem de evacuare şi prin 
introducerea uneia sau mai multor conducte, se 
realizează un nou sistem pentru evacuarea 
gazelor de ardere ale unui aparat cu gaz, plecând de la un 
coş existent sau de la un canal tehnic (Fig. 1-19). 
Întubarea necesită utilizarea de conducte declarate 
corespunzătoare de către constructor, urmând modul de 
instalare şi utilizare indicate de constructor şi prevăzute 
de normativele tehnice în vigoare.  
 
Sistem pentru întubare Immergas. Sistemele de întubare 
Ø 60 Ø 80 flexibil și rigid „Seria Verde” trebuie utilizate 
numai pentru uz casnic şi cu centrale cu condensare 
Immergas. 
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În orice caz, operațiunile de întubare trebuie să respecte 
normele şi legislația tehnică în vigoare; de asemenea, la 
terminarea lucrărilor şi la punerea în funcțiune a 
sistemului de evacuare trebuie completată declarația de 
conformitate. Indicațiile proiectului sau ale raportului 
tehnic trebuie respectate, în cazurile prevăzute de 
normele şi legislația tehnică în vigoare. Sistemul sau 
componentele sistemului au o viață tehnică conform 
normativelor în vigoare cu condiția ca: 
- să fie utilizate în condiții atmosferice şi ambientale 
medii aşa cum sunt acestea definite de normele în 
vigoare (absență gaze de ardere, pulberi sau gaze 
capabile să altereze condițiile termofizice sau chimice 
normale; temperaturi cuprinse în intervalul standard de 
variație zilnică etc.). 
- Instalarea şi întreținerea să fie efectuate după indicațiile 
furnizate de constructor şi în concordanță cu prescripțiile 
normelor în vigoare. 
- Lungimea maximă posibilă pe care traseul vertical 
întubat Ø 60 rigid o poate avea este egală cu 22 m. 
Această lungime este obținută considerând terminalul 
complet de admisie Ø 80, 1 m de conductă Ø 80 la 
evacuare şi două coturi de 90o Ø 80 de la ieşirea din 
centrală. 
- Lungimea maximă posibilă pe care traseul vertical 
întubat Ø 80 flexibil o poate avea este egală cu 30 m. 
Această lungime este obținută considerând terminalul 
complet de admisie Ø 80, 1 m de conductă Ø 80 la 
evacuare şi două coturi de 90o Ø 80 de la ieşirea din 
centrală şi două schimbări de direcție a conductei flexibile 
în interiorul coşului/canalului tehnic. 
- Lungimea maximă posibilă pe care traseul vertical 
întubat Ø 80 rigid o poate avea este de 30 m. Această 
lungime este obținută considerând terminalul complet de 
admisie Ø 80, 1 m de conductă Ø 80 la evacuare şi două 
coturi de 90o Ø 80 de la ieşirea din centrală. 
 

1.11 EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE ÎN 
CONDUCTE/COȘURI. 
Racordul de evacuare a gazelor de ardere nu poate fi 
cuplat la o conductă colectivă ramificată de evacuare a 
gazelor de ardere de tip tradițional. Evacuarea gazelor de 
ardere poate fi efectuată într-o conductă colectivă 
specială de tip LAS. La conductele de evacuare colective şi 
la conductele de evacuare combinate trebuie să fie 
racordate numai aparate de tipul C de acelaşi tip 
(condensare), având puteri termice nominale care să nu 
difere cu peste 30% în minus față de puterea maximă 
racordată şi alimentate cu acelaşi tip combustibil. 
Caracteristicile termo-fluido-dinamice (debitul masic al 
gazelor de ardere, % din CO2, % de umiditate etc.) ale 
aparatelor racordate la aceeaşiconductă colectivă de 
evacuare sau la conducte de evacuare combinate, nu 
trebuie să difere cu mai mult de 10% față de centrala 
medie racordată. Conductele de evacuare colective şi 
combinate trebuie să fie în mod expres proiectate, 
urmând metodologia de calcul şi normele în vigoare, de 
către personalul tehnic calificat din punct de vedere 
profesional. Secțiunile coşurilor sau conductelor de 
evacuare a gazelor de ardere la care se racordează 
conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie în 
concordanță cu standardele tehnice în vigoare. 
 

1.12 CONDUCTE, COȘURI ȘI DISPERSOARE DE GAZE 
DE ARDERE 
Conductele, coșurile și dispersoarele de gaze de ardere 
trebuie să fie în concordanță cu standardele în vigoare. 
 
Poziționarea terminalelor de evacuare. Terminalele de 
evacuare trebuie: 
- să fie situate pe pereții perimetrali exteriori ai clădirii; 
- să fie poziționate în concordanță cu distanțele minime 
specificate în standardele tehnice în 
vigoare. 
 
Evacuarea gazelor de ardere ale aparatelor cu tiraj forțat 
în exterior, în spații închise. 
În spațiile închise pe toate laturile (puțuri de ventilare, 
curți interioare etc.) este permisă evacuarea directă a 
gazelor de arde ale aparatelor cu tiraj natural sau forțat şi 
puterea cuprinsă între 4 şi 35 kW, cu respectarea 
condițiilor prevăzute de standardele tehnice în vigoare. 
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1.13 ÎNCĂRCAREA INSTALAȚIEI. 
După ce a fost racordată centrala, încărcați instalația cu 
ajutorul robinetului de încărcare (Fig. 1-21 și 2-2). 
Încărcarea se va face lent, pentru a permite aerului din 
instalație şi bulelor de aer conținute de apă să fie 
eliminate prin intermediul dezaeratoarelor centralei şi ale 
instalației de încălzire. 
Centrala are încorporat un dezaerator automat montat 
pe corpul pompei de circulație. Verificați ca dopul 
acestuia să fie deşurubat (slăbit). Deschideți 
dezaeratoarele radiatoarelor. 
Închideți dezaeratoarele atunci când prin ele va ieşi 
numai apă. 
Închideți robinetul de încărcare atunci când manometrul 
indică aprox. 1,2 bar. 
 
N.B.: pe durata acestei operațiuni puneți  în funcțiune 
pompa de circulație la numite intervale, acționând 
comutatorul principal de pe panoul de comandă. 
Dezaerați pompa deşurubând dopul de pe rotor şi 
menținând motorul în funcțiune.Înşurubați la loc dopul 
după terminarea operațiunii. 
 

1.14 UMPLEREA SIFONULUI PENTRU CONDENSAT. 
La punerea în funcțiune a centralei este posibil ca pe 
conducta de evacuare a condensatului să iasă gaze de 
ardere; verificați ca, după o funcționare de câteva 
minute, pe conductă să nu mai iasă gaze de ardere. 
Acesta înseamnă că sifonul s-a umplut cu condensat până 
la o înălțime corectă care nu mai permite ieşirea gazelor 
de ardere. 
 

1.15 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE GAZ. 
Pentru a pune în funcțiune instalația de gaz procedați 
după cum urmează: 
- deschideți ferestrele şi uşile; 
- evitați prezența focurilor deschise şi a scânteilor; 
- purjați aerul din instalație; 
- verificați etanşeitatea instalației de alimentare cu gaz 
conform normativelor. 
 

1.16 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A CENTRALEI 
(APRINDEREA). 
Înainte de a pune în funcțiune centrala trebuie să: 
- verificați etanşarea instalației de încălzire conform 
indicațiilor normativelor; 
- verificați dacă gazul din țeava de alimentare este 
corespunzător celui pentru care a fost setată centrala; 
- porniți centrala și verificați corecta aprindere; 
- verificați faptul că debitul și presiunile de gaz corespund 
cu cele date în manual (Par. 3.20); 
- verificați faptul că dispozitivul de siguranță la lipsă 
flacără acționează și măsurați timpul de activare; 
- verificați funcționarea corectă a întreruptorului din 
amonte de centrală şi a celui de pe panoul de comandă; 
- verificați faptul că terminalul coaxial de 
admisie/evacuare nu este obturat. 
 
Centrala nu trebuie pusă în funcțiune dacă chiar şi numai 
una dintre aceste verificări este negativă. 
 
N.B.: verificările preliminare trebuie efectuate de un 
tehnician autorizat. 
Data punerii în funcțiune se va consemna în certificatul de 
garanție furnizat utilizatorului. 
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1.17 POMPA DE CIRCULAȚIE. 
Centralele din seria “Victrix Zeus 26 1 I” au încorporată 
pompa de circulație cu regulator electric al vitezei în trei 
trepte. Centrala nu funcționează corect cu pompa pe 
prima treaptă de viteză. Pentru a asigura o funcționare 
optimă a centralei, în cazul instalațiilor noi (mono sau 
bitubulare) se recomandă utilizarea pompei pe treapta de 
viteză maximă. Pompa de circulație este livrată cu 
condensator. 
 
Deblocarea pompei. Dacă după o perioadă lungă de 
inactivitate pompa este blocată, deşurubați dopul de pe 
rotor şi rotiți axul motorului cu ajutorul unei şurubelnițe. 
Efectuați cu mare grijă această operație pentru a evita 
deteriorarea motorului pompei. 
 

1.18 BOILERUL PENTRU APĂ CALDĂ. 
Boilerul centralei Victrix Zeus 26 1 I este de tip acumulare 
cu un volum de 45 litri. Conține un schimbător mare de 
căldură alcătuit dintr-o conductă elicoidală, care reduce 
în mod notabil timpul de producere a apei calde. Aceste 
boilere construite cu carcasa și fundul din oțel garantează 
o durată lungă de viață. Conceptul de asamblare și 
lipiturile (T.I.G.) sunt implementate până la cele mai mici 
detalii, pentru a asigura o fiabilitate maximă.  Flanșa 
inferioară pentru inspecție permite controlul boilerului și 
a serpentinei și o curățare internă ușoară. Racordurile 
pentru apa caldă de consum sunt dispuse pe capacul 
flanșei (intrare apă rece și ieșire apă caldă) împreună cu 
elementul de fixare al anodului din magneziu, care este 
livrat standard pentru protecția internă a boilerului 
împotriva posibilei coroziuni.  
 
N.B.: în fiecare an un tehnician autorizat trebuie să 
verifice eficiența anodului din magneziu. Boilerul este 
preechipat pentru introducerea racordului pentru pompa 
de ACC. 
 
Sarcina hidraulică totală disponibilă în instalație. 
Legendă (Fig. 1-20): 
A = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație cu treapta 
a-3-a de viteză (cu by-pass-ul închis) 
B = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație cu treapta 
a-3-a de viteză (cu by-pass-ul deschis) 
C = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație cu treapta 
a-2-a de viteză (cu by-pass-ul închis) 
D = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație cu treapta 
a-2-a de viteză (cu by-pass-ul deschis) 
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1.19 SETURI DISPONIBILE LA CERERE. 
• Setul de robinete de izolare a instalației cu sau fără 
filtru (opțional). Centrala este proiectată pentru 
montarea robinetelor de izolare pe conductele de tur şi 
retur ale ansamblului de racordare. Acest set este foarte 
util pentru întreținere deoarece permite golirea numai a 
centralei şi nu a întregii instalații. Mai mult, versiunea cu 
filtru păstrează caracteristicile de funcționare ale 
centralei grație filtrului inspectabil. 
• Setul plăcii pentru control zone (opțional). În cazul în 
care instalația de încălzire este divizată în mai multe zone 
(maxim trei), pentru a le utiliza cu reglaje independente 
şi pentru a menține ridicat debitul de apă pentru fiecare 
zonă, Immergas furnizează setul plăcii pentru control 
zone. 
• Setul dozator de polifosfați (opțional). Dozatorul de 
polifosfați reduce formarea depunerilor de calcar și 
menține în timp condițiile inițiale de schimb termic şi 
producere de apă caldă de consum. Centrala este 
preechipată pentru instalarea setului dozator de 
polifosfați. 
• Placă cu relee (opțională). Centrala este preechipată 
pentru instalarea unei plăci cu relee ce permite 
controlarea zonei principale cu ajutorul CAR (opțional). 
• Set de acoperire (opțional). În cazul instalării în exterior 
în loc parțial protejat cu admisie directă a aerului este 
obligatorie montarea unui capac de protecție superior 
pentru o funcționare corectă a centralei şi pentru a o 
proteja de intemperii. 
• Setul pomă (opțional). Boilerul este compatibil cu 
aplicația cu set de pompă. Immergas furnizează o serie de 
racorduri care să permită conectarea boilerului la circuitul 
de apă caldă. Setul pompă este prevăzut de asemenea pe 
șablon. 
 
Seturile menționate mai sus sunt furnizate împreună cu 
instrucțiunile de instalare şi utilizare. 
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1.20 COMPENENTELE CENTRALEI. 
Legendă (Fig. 1-21): 
1 –  Robinet încărcare instalație 
2 – Sifon evacuare condensat 
3 – Vană de gaz 
4 – Vană cu 3 căi (motorizată) 
5 – Supapă siguranță 3 bar 
6 – Presostat debit 
7 – Pompă 
8 – Dezaerator 
9 – Ventilator 
10 – Duză gaz 
11 – Venturi 
12 – Electrod de ionizare 
13 – Modul de condensare 
14 – Termofuzibil gaze de ardere 
15 – Conductă admisie aer 
16 – Prize pentru măsurare (aer A) – (gaze de ardere F) 
17 – Punct presiune negativă 
18 – Arzător 
19 – Punct presiune pozitivă 
20 – Dezaerator manual 
21 – Electrod aprindere 
22 – Vas expansiune circuit încălzire 
23 – Vas expansiune ACC 
24 – Sondă tur 
25 – Limitator de temperatură 
26 – Panou de comandă 
27 –Sondă ACC 
28 – Boiler din oțel 
29 – Supapă siguranță 8 bar 
30 – Robinet golire boiler 
31 – Robinet golire centrală 
 
N.B.: Grup de racordare (opțional) 
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2 INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE ȘI 
ÎNTREȚINERE 
 

2.1. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINERE 
Atenție: centralele termice trebuie supuse unei 
întrețineri periodice (referitor la aceasta, vezi secțiunea 
dedicată tehnicianului referitoare la “verificarea și 
întreținerea anuală a centralei”) și verificărilor periodice 
ale eficienței energetice în conformitate cu legislația 
națională, regională sau locală în vigoare. 
Aceasta asigură păstrarea în timp a caracteristicilor de 
siguranță, randament şi funcționale. 
Vă recomandăm încheierea unui contract de întreținere 
anuală cu o firmă autorizată. 
 

2.2. ATENȚIONĂRI GENERALE. 
Centrala nu trebuie expusă direct vaporilor produşi de 
maşina de gătit. 
Este interzisă utilizarea (manevrarea) centralei de către 
copii sau persoane în necunoştință de cauză. 
Din motive de siguranță verificați ca terminalul coaxial de 
admisie aer / evacuare gaze de ardere (dacă este furnizat) 
să nu fie obturat. 
Dacă este necesară oprirea temporară a centralei, 
procedați după cum urmează: 
a) goliți instalația de încălzire dacă aceasta nu este 
încărcată cu antigel; 
b) opriți alimentarea cu electricitate, apă şi gaz. 
 
În cazul lucrărilor de întreținere a pereților aflați în 
vecinătatea conductelor sau a dispozitivelor de evacuare 
a gazelor de ardere, opriți centrala şi după încheierea 
lucrărilor verificați, prin intermediul unui tehnician 
autorizat, eficiența conductelor şi a dispozitivelor. 
Nu curățați centrala sau părțile sale cu substanțe uşor 
inflamabile. 
Nu lăsați în încăperea unde este instalată centrala 
produse ce conțin substanțe inflamabile. 
 
• Atenție: utilizarea anumitor componente ce utilizează 
energie electrică trebuie făcută respectând următoarele 
reguli fundamentale: 
- nu atingeți centrala cu părți umede ale corpului; nu o 
atingeți dacă nu sunteți încălțat; 
- nu trageți de cablurile electrice, nu expuneți centrala 
intemperiilor atmosferice (ploaie, soare etc.); 
- cablul de alimentare electrică a centralei nu trebuie 
înlocuit de către utilizator. 
- în cazul defectării cablului, opriți centrala şi solicitați 
ajutorul personalului autorizat pentru înlocuirea acestuia. 
- dacă centrala nu este utilizată o perioadă de timp, 
decuplați de la întreruptorului de pe circuitul de 
alimentare. 
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2.3 PANOUL DE COMANDĂ. 
 
Legendă (Fig. 2-1): 
1 – Display semnalizare stare centrală 
2 – Comutator Stand-by - ACC/Comandă de la  
Distanță – ACC şi Încălzire - Reset 
3 – Buton selector temperatură apă caldă de consum 
4 – Buton selector temperatură încălzire 
5 – Manometru centrală 
 
 

Legenda simbolurilor display-ului panoului de comandă 

Descriere Simbol 

Caractere numerice pentru indicare 
temperaturi, eventuale coduri de 
avarie sau factor de corelare 
temperatură sondă pentru exterior 
(opțională) 

 

Simbol grade Celsius 

 
Simbol conexiune cu sonda  pentru 
exterior (opțională) 

 
Simbol conexiune cu Comanda de la 
Distanță Amico – CAR 

 
Simbol Vară (produce numai apă 
caldă de consum) 

 
Simbol Iarnă (produce apă caldă de 
consum şi încălzire) 

 
Regim ACC în desfășurare 

 
Regim încălzire în desfășurare 

 
Funcția “analiză gaze de ardere” în 
desfășurare 

 
Simbol prezență avarie (împreună cu 
codul de avarie) 

 
Simbol prezență flacără 

 
Simbol scală putere arzător 

 

 



 

2.4 PORNIREA CENTRALEI. 
Înainte de pornire asigurați-vă că instalația este încărcată 
cu apă şi că manometrul (5) indică o presiune de 1 – 1,2 
bar; 
- Deschideți robinetul de gaz din amonte de centrală. 
- Rotiți comutatorul principal (2) pe poziția ACC / 

Comandă de la Distanță ( ) sau ACC şi Încălzire 

( ). 
• Funcționarea cu Comanda de la Distanță (opțională). Cu 

comutatorul (2) în poziția ( ) şi Comanda de la 
Distanță conectată, butoanele selectoare de temperatură 

(3) şi (4) sunt inactive. Pe display apare simbolul ( ). 
Parametrii de funcționare ai centralei se setează de pe 
panoul Comenzii de la Distanță. 
• Funcționarea fără Comanda de la Distanță Amico. Cu 

comutatorul (2) în poziția ( ) butonul selector al 
temperaturii de încălzire (4) este inactiv, temperatura 
ACC se reglează cu butonul selector (3). Pe display apare 

simbolul vară ( ). Cu comutatorul în poziția 

( ), butonul selector al temperaturii de încălzire 
(4) este utilizat la reglarea temperaturii în radiatoare, în 
timp ce butonul selector (3) continuă să fie folosit pentru 

ACC. Pe display apare simbolul Iarnă ( ). 
 
Rotiți butoanele selectoare în sens orar pentru a crește 
temperatura și în sens anti-orar pentru a o scădea. În faza 
de reglare pe display apare temporar temperatura care se 
reglează (încălzire sau ACC). 
  
Din acest moment centrala funcționează automat. Dacă 
nu există cerere de căldură (încălzire sau ACC) centrala 
intră în regim de „aşteptare” – “stand-by”, echivalentul 
centralei alimentate dar fără prezența flăcării. În această 
situație pe display apare numai simbolul modului de 
funcționare selectat (vară sau iarnă şi eventual conexiune 
la CAR). De fiecare dată când arzătorul se aprinde, pe 
display se afișează prezența flăcării, indicația puterii 
dezvoltate de arzător şi temperatura pe tur împreună cu 

tipului de cerere în desfășurare: ( ) pentru ACC și 

( )pentru încălzire. 
 

2.5 SEMNALIZĂRI DEFECTE ȘI AVARII. 
Centrala Victrix Zeus 26 1 I semnalează o eventuală avarie 
prin intermediul unui cod afişat pe display-ul (1) centralei. 
În caz de defectare sau avarie acesta este semnalat prin 

clipirea simbolului ( ) şi prin afişarea codului 
corespunzător: 
 
 

Avaria semnalată Cod avarie 

Blocare aprindere 01 

Limitatorul de temperatură 
(supratemperatură), limitatorul gazelor 
de ardere sau avarie control 

02 

Avarie sondă tur 05 

Defect buton selector Reset 08 

Funcție calibrare activată (afișată la CAR) 09 

Presiune insuficientă în instalație 10 

Avarie sondă boiler 12 

Eroare de configurare 15 

Avarie ventilator 16 

Blocare datorată flăcării parazite 20 

Circulație insuficientă 27 

Pierdere comunicare cu comanda de la 
distanță 

31 

Tensiune scăzută de alimentare 37 

Pierdere semnal flacără 38 

 
Atenție: pedisplay-ul Comenzii de la Distanță Amico CAR 
nu sunt afișate codurile de avarie 31, 37, 38. 
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N.B.: pe Comanda de la Distanță Amico (opțională) codul 
de avarie corespunde listei precedente având înainte de 
cod litera “E” (de ex. codul 01 este afişat pe CAR ca E01). 
 
Blocare aprindere. Centrala se aprinde automat la fiecare 
cerere de căldură sau de ACC. Dacă în timp de 10 secunde 
nu se aprinde, centrala intră în blocare aprindere (cod 
01). Pentru a elimina „blocare aprindere” comutatorul 
principal (2) trebuie adus pentru scurt timp pe poziția 
Reset. La punerea în funcțiune sau după o perioadă 
îndelungată de nefuncționare poate fi necesară resetarea 
pentru a înlătura „blocarea aprinderii”. Dacă fenomenul 
se produce frecvent chemați un tehnician autorizat. 
 
Blocare datorată supratemperaturii. Dacă pe durata 
regimului normal de funcționare o anomalie produce o 
supraîncălzire internă sau apare o anomalie în secțiunea 
de control a flăcării, funcționarea centralei este oprită. 
Pentru a elimina „blocare datorată supratemperaturii” 
rotiți comutatorul principal (2) pentru scurt timp pe 
poziția Reset. Dacă fenomenul se produce 
frecvent chemați un tehnician autorizat. 
 
Avarie sondă tur. Dacă placa electronică detectează o 
anomalie a sondei NTC de pe tur centrala nu mai 
porneşte; chemați un tehnician autorizat. 
 
Defect buton selector Reset. Dacă, datorită unei 
defecțiuni, comutatorul (2) rămâne poziționat pe Reset 
pentru mai mult de 30 secunde, centrala semnalează 
avarie. Opriți şi apoi reporniți centrala. Dacă avaria 
persistă chemați un tehnician autorizat. 
 
Presiune insuficientă în instalație. Nu este detectată o 
presiune suficientă de apă în instalația de încălzire. 
Verificați la manometrul centralei (5) ca presiunea să fie 
cuprinsă între 1 ÷ 1,2 bar și refaceți presiunea dacă este 
cazul. 
 
Avarie sondă boiler. Dacă placa electronică detectează o 
anomalie a sondei de boiler, centrala nu mai produce apă 
caldă de consum. Chemați un tehnician autorizat. 
 
Eroare de configurare. Dacă placa electronică detectează 
o anomalie sau incongruență a cablajului electric, 
centrala nu mai pornește. Dacă sunt restabilite condițiile 
normale centrala pornește  fără a fi necesară resetarea. 
Dacă avaria persistă chemați un tehnician autorizat. 
 
Avarie ventilator. Apare în cazul în care ventilatorul are o 
defecțiune mecanică sau electrică. Încercați să opriți şi să 
reporniți. Dacă varia persistă chemați un tehnician 
autorizat. 
 
Blocare datorată flăcării parazite. Apare în cazul 
neetanșeității circuitului de detectare sau anomalie a 
unității de control a flăcării. Este posibil ca resetarea 
centralei să permită o nouă încercare de aprindere. Dacă 
avaria persistă chemați un tehnician autorizat. 
 
Circulație insuficientă a apei. Apare în cazul unei 
supraîncălziri a centralei datorată unei circulații 
insuficiente a apei în circuitul primar; cauzele pot fi : 
- circulație insuficientă în instalație; verificați faptul că 
dispozitivele de închidere ale instalației de încălzire nu 
sunt închise şi că nu există aer în instalație (este 
dezaerată); 
- pompa blocată; deblocați pompa. 
Dacă fenomenul apare frecvent chemați un tehnician 
autorizat. 
 
Pierdere comunicare cu comanda de la distanță. Apare 
în cazul conectării la o comandă de la 
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distanță incompatibilă sau în cazul pierderii comunicației 
dintre centrală şi CAR. Încercați 
refacerea conexiunii oprind centrala şi aducând 

comutatorul (2) pe poziția ( ). Dacă şi după 
repornire CAR nu este detectat centrala va trece în modul 
de funcționare manual şi va funcționa utilizând comenzile 
de pe panoul său de comandă. Dacă fenomenul apare 
frecvent chemați un tehnician autorizat. 
 
Tensiune scăzută de alimentare. Apare atunci când 
tensiunea de alimentare este mai mică decât limitele 
admise pentru o funcționare corectă a centralei. Dacă 
condițiile normale sunt restabilite, centrala repornește 
fără a necesita resetare. Dacă fenomenul apare frecvent 
chemați un tehnician autorizat. 
 
Pierdere semnal flacără. Apare atunci când centrala se 
aprinde în mod normal iar flacăra arzătorului se stinge în 
mod neașteptat; se efectuează o nouă încercare de 
aprindere și, dacă condițiile normale de funcționare au 
reapărut, centrala nu necesită o resetare. Dacă 
fenomenul apare frecvent chemați un tehnician autorizat. 
 
Semnalări şi diagnostic – Afișarea pe display-ul Comenzii 
de la Distanță (opțională). În timpul funcționării normale 
a centralei display-ul Comenzii de la Distanță Amico (CAR) 
afișează temperatura camerei; în cazul funcționării 
anormale sau al unei avarii, afișarea temperaturii este 
înlocuită de codul de avarie corespunzător, prezentat în 
tabelul anterior. 
 
Atenție: dacă centrala este poziționată pe stand-by 

“ ” comanda de la distanță nu este alimentată şi dacă 
bateriile se descarcă se vor pierde toate programele 
memorate. 
 

2.6 OPRIREA CENTRALEI. 
Deconectați comutatorul general (2) aducându-l pe 

poziția “ ” şi închideți robinetul 
de gaz aflat în amonte de centrală. 
Nu lăsați centrala în funcțiune dacă aceasta nu este 
utilizată pe perioade lungi. 
 

2.7 REFACEREA PRESIUNII ÎN INSTALAȚIE. 
Verificați periodic presiunea apei în instalație. 
Manometrul centralei trebuie să indice o valoare cuprinsă 
între 1 și 1.2 bar. 
Dacă presiunea scade sub 1 bar (cu instalația rece) 
reîncărcați instalației cu ajutorul robinetului aflat în 
partea inferioară a centralei (Fig. 2-2). 
 
N.B.: Închideți robinetul după terminarea operațiunii. 
Dacă presiunea ajunge la aprox. 3 bar supapa de 
siguranță va refula. 
 În acest caz solicitați intervenția unui tehnician autorizat. 
Dacă fenomenul apare frecvent chemați un tehnician 
autorizat. 
 

2.8 GOLIREA INSTALAȚIEI. 
Utilizați robinetul special pentru golirea centralei (Fig. 2-
2). 
Înainte de golire verificați faptul că robinetul de încărcare 
este închis. 
 

2.9 GOLIREA BOILERULUI. 
Utilizați robinetul special pentru golirea boilerului (Fig. 2-
2). 
N.B.: înainte de efectua această operație închideți 
robinetul de intrare a apei reci și deschideți un robinet de 
apă caldă de consum din instalație pentru a permite 
aerului să intre în boiler. 
 

2.10 PROTECȚIA ANTIÎNGHEȚ. 
Centralele din seria „Victrix Zeus 26 1 I” au o funcție 
antiîngheț care aprinde automat arzătorul dacă 
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temperatura scade sub 4°C (protecție standard până la 
temperatura minimă de -5°C). Toate informațiile 
referitoare la protecția antiîngheț sunt prezentate în Par. 
1.3. Pentru a garanta integritatea aparatului şi încălzirea 
circuitului de ACC în zonele unde temperatura coboară 
sub zero vă sfătuim să protejați instalația de încălzire cu 
lichid antigel şi să instalați în centrală setul antiîngheț 
Immergas. În cazul în care centrala este folosită o 
perioadă îndelungată, vă sfătuim de asemenea să: 
- întrerupeți alimentarea electrică; 
- goliți complet circuitul de încălzire şi cel de ACC. În 
instalațiile care sunt golite des, încărcarea trebuie făcută 
cu apă tratată corespunzător pentru eliminarea durității 
care poate cauza depuneri de calcar. 
 

2.11 CURĂȚAREA MANTALEI. 
Pentru a curăța mantaua centralei folosiți cârpe umede şi 
detergent neutru. Nu utilizați detergenți abrazivi sau 
pulberi. 
 

2.12 SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN FUNCȚIUNE. 
În cazul scoterii definitiv din funcțiune a centralei, 
chemați personal autorizat pentru a asigura deconectarea 
de la circuitele de alimentare cu electricitate, apă şi gaz. 
 
Legendă (Fig. 2-2): 
1 – Vedere de jos 
2 – Robinet golire boiler 
3 – Robinet intrare apă rece 
4 – Robinet gaz 
5 – Robinet golire centrală 
6 – Robinet încărcare instalație 
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3 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A CENTRALEI 
(VERIFICĂRILE INIȚIALE) 
 
Pentru a pune în funcțiune centrala: 
- verificați existența proiectului instalației; 
- verificați dacă gazul tipul de gaz utilizat corespunde cu 
cel pentru care a fost setată centrala; 
- verificați conexiunea electrică la rețeaua de 230V - 50 
Hz, legarea corectă a fazei şi nulului şi împământarea; 
- verificați faptul că instalația este încărcată cu apă și că 
manometrul indică o presiune de 1÷1,2 bar. 
- verificați faptul că este deschis capacul dezaeratorului și 
că instalația este bine dezaerată; 
- porniți centrala şi verificați aprinderea corectă; 
- verificați valorile Δp de gaz în regim ACC şi de încălzire; 
- verificați concentrația de CO2 în gazele de ardere la 
putere maximă şi minimă; 
- verificați activarea dispozitivului de siguranță în cazul 
lipsei gazului şi timpul de acționare; 
- verificați fucționarea întreruptorului general situat în 
amonte de centrală și a celui din centrală; 
- verificați faptul că terminalele de admisie aer /evacuare 
gaze de ardere nu sunt obturate; 
- verificați funcționarea tuturor sistemelor de reglare; 
- sigilați dispozitivele de reglare ale debitului de gaz (dacă 
reglajele au fost modificate); 
- verificați producerea ACC; 
- verificați etanşeitatea circuitului de apă; 
- verificați ventilarea şi/sau aerisirea încăperii în care este 
instalată centrala. 
 
Dacă chiar și numai una dintre verificările/inspecțiile 
anterioare are rezultat negativ, centrala nu va fi pusă în 
funcțiune. 
 

3.1 SCHEMA HIDRAULICĂ. 
Legendă (Fig. 3-1): 
1 – Sifon evacuare condensat 
2 – Serpentină din inox pentru boiler 
3 – Anod din magneziu 
4 – Boiler din oțel inoxidabil 
5 – Vană de gaz 
6 – Priză măsurare presiune ieşire vană gaz (P3) 
7 – Colector Venturi aer/gaz 
8 – Ventilator 
9 – Duză gaz 
10 – Electrod de ionizare 
11 – Limitator temperatură gaze de ardere 
12 – Conductă admisie aer 
13 – Modul de condensare 
14 – Dezaerator manual 
15 – Colector gaze de ardere 
16 – Priză presiune aer 
17 – Priză măsurare Δp gaz 
18 – Priză măsurare gaze de ardere 
19 – Sondă tur 
20 – Limitator de temperatură 
21 – Arzător 
22 – Electrod de aprindere 
23 – Capac modul de condensare 
24 – Semnal negativ Venturi (P2) 
25 – Semnal pozitiv Venturi (P1) 
26 – Sondă retur 
27 – Vas de expansiune instalație 
28 – Pompă 
29 – By-pass reglabil 
30 – Presostat instalație 
31 – Robinet golire 
32 – Vană cu 3 căi (motorizată) 
33 – Sondă boiler 
34 – Supapă siguranță 3 bar 
35 – Robinet încărcare instalație 
36 – Supapă siguranță 8 bar 
37 – Vană antiretur intrare apă rece 
38 – Robinet golire boiler 
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G – Alimentare cu gaz 
SC – Evacuare condensat 
AC – Ieşire apă caldă de consum 
AF – Intrare apă rece 
R – Retur instalație încălzire 
M – Tur instalație încălzire 
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3.2 SCHEMA ELECTRICĂ. 
Legendă (Fig. 3-2): 
A4 – Placă display 
B1 – Sondă tur 
B2 – Sondă boiler 
B4 – Sondă pentru exterior (opțională) 
CAR – Comandă de la Distanță Amico (opțională) 
E1 – Electrozi de aprindere 
E2 – Electrod de ionizare 
E4 – Limitator de temperatură 
E6 – Limitator temperatură gaze de ardere 
G2 – Trafo aprindere 
M1 – Pompă 
M20 – Ventilator 
M30 – Vană cu trei căi 
S2 – Comutator mod lucru 
S5 – Presostat debit 
S7 – Selector temporizare încălzire 
S9 – Selector mod funcționare ACC 
S10 – Selector mod funcționare pompă 
S13 – Selector domeniu temperatură încălzire 
S20 – Termostat de ambianță (opțional) 
T2 – Transformator joasă tensiune 
X40 – Punte termostat de ambianță 
Y1 – Vană de gaz 
 
1 – set antiîngheț 
2 – alimentare 230 Vca 50 Hz 
3 – Placă măsurare turație ventilator 
4 – Placă control zone (opțională) 
5 – Maro 
6 – Albastru 
7 – Galben / verde 
8 – Alb 
9 – Verde 
10 – Roșu 
11 – Negru 
12 – Portocaliu 
13 – Gri 
14 – Roșu (ACC) 
15 – Alb (încălzire) 
16 – Placă electronică pentru set opțional cu relee 
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Comanda de la Distanță Amico: centrala este compatibilă 
cu Comanda de la Distanță Amico (CAR), care trebuie 
conectată la bornele 42 şi 43 ale regletei (poziționată sub 
centrală) respectând polaritatea şi eliminând puntea X40. 
 
Termostatul de ambianță: centrala este compatibilă cu 
termostatul de ambianță (S20), care trebuie conectat la 
bornele 40 şi 41 ale regletei (poziționată sub centrală) 
eliminând puntea X40. 
 
X19 este utilizat pentru conectarea computerului 
personal în timpul operațiilor de întreținere. 
 
X17 folosește la actualizarea software-ului. 
 

3.3 DEPISTAREA DEFECTELOR 
N.B.: intervențiile de întreținere trebuie efectuate numai 
de către personal autorizat. 
 
- Miros de gaz. Cauzat de neetanșeități ale conductelor de 
gaz. Verificați etanşeitatea circuitului de alimentare cu 
gaz. 
 
- Blocări repetate ale aprinderii. Pot fi cauzate de: 
alimentare electrică incorectă - verificați respectarea 
polarității L şi N. Lipsa gazului - verificați presiunea în 
rețea şi faptul că robinetul de gaz este deschis. Reglare 
incorectă a vanei de gaz - verificați reglarea corectă a 
vanei de gaz. 
 
- Ardere neregulată sau cu zgomote. Poate fi cauzată de: 
arzător murdar, parametri de ardere incorecți, terminal 
de admisie-evacuare instalat incorect. Curățați 
componentele indicate 
mai sus şi verificați dacă terminalul a fost corect instalat, 
verificați reglarea corectă a vanei de gaz (reglajul Off-Set) 
şi procentul corect de CO2 în gazele de ardere. 
 
- Intervenții frecvente ale limitatorului de temperatură. 
Pot fi din cauza: lipsei apei centrală, circulației 
insuficiente a apei în instalație sau blocări pompei. 
Verificți la manometru dacă presiunea în instalație este în 
limitele admisibile. Verificați faptul că robinetele 
radiatoarelor nu sunt închise şi că pompa funcționează. 
 
- Sifon obturat. Poate fi cauzat de depunerea de murdărie 
sau de produse de ardere în interiorul său. Verificați cu 
ajutorul capacului sifonului de evacuare a condensatului 
faptul că nu există reziduuri care să blocheze trecerea 
condensatului. 
 
- Schimbător obturat. Poate fi o consecință a obturării 
sifonului. Verificați cu ajutorul capacului sifonului de 
evacuare a condensatului faptul că nu există reziduuri 
care să blocheze trecerea condensatului. 
 
- Zgomote datorate prezenței aerului în instalație. 
Verificați deschiderea dopului dezaeratorului special (Fig. 
1-21). Verificați faptul că presiunea din instalație și 
presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune se 
încadrează în limitele admise; Presiunea de preîncărcare 
a vasului de expansiune trebuie să fie de 1.0 bar, 
presiunea în instalație trebuie să fie cuprinsă între 1 și 1.2 
bar. 
 
- Zgomote datoare aerului din interiorul modulului de 
condensare. Utilizați dezaeratorul manual (Part. 20 Fig. 1-
21) pentru a elimina aerul prezent în modulul de 
condensare. Atunci când ați terminat operația închideți 
dezaeratorul manual. 
 
- Sonda pentru ACC este defectă. Boilerul nu trebuie golit 
pentru a înlocui sonda deoarece acesta nu este în contact 
direct cu apa. 
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3.4 Transformarea centralei în vederea funcționării 
cu un alt tip de gaz. 
În cazul în care centrala trebuie să funcționeze un alt tip 
de gaz decât cel înscris pe etichetă, este necesară 
utilizarea unui set de transformare, pentru o modificare 
rapidă și ușoară. 
Transformarea la un nou tip de gaz trebuie efectuată de 
către personal tehnic autorizat. 
Pentru a transforma la un tip de gaz este necesar să: 
- opriți alimentarea cu tensiune electrică; 
 
- înlocuiți duza amplasată între conducta de gaz şi 
colectorul de amestec aer-gaz (10 fig. 1-21), având grijă 
ca alimentarea cu tensiune electrică să fie oprită; 
 
- alimentați centrala cu tensiune; 
 
- intrați în modul de calibrare (Par. 3.5); 
 
- reglați puterea maximă și minimă în regim de ACC 
(Par.3.6) (se face chiar și fără boiler conectat) și de 
încălzire; 
 
- confirmați parametrii şi ieşiți din modul de calibrare; 
 
- verificați valorea de CO2 (Par. 3.7) din gazele de ardere 
la puterea minimă; 
 
- verificați valorea de CO2 (Par. 3.7) din gazele de ardere 
la puterea maximă; 
 
- după terminarea transformării aplicați eticheta 
autoadezivă din setul de transformare în apropierea 
plăcuței centralei. Cu ajutorul unui marker permanent 
ștergeți  datele referitoare la vechiul tip de gaz. 
 
Aceste reglaje trebuie făcute în funcție de tipul de gaz 
utilizat, conform valorilor din tabel (Par. 3.20). 
 

3.5 FUNCȚIA DE CALIBRARE. 
Pentru a intra în funcția de calibrare procedați în modul 
următor: 
- rotiți butoanele selectoare de temperatură ACC şi 
încălzire pentru a introduce codul de acces; 
 
- rotiți și țineți timp de 15 secunde comutatorul principal 
pe Reset și eliberați-l apoi la apariția textului “id”; funcția 
de calibrare este semnalată de apariția pe display a 
simbolurilor “flacără” “ACC” şi “scala puterii” la valoare 
maximă; 
 
- activarea funcției determină funcționarea centralei la 
puteremaximă în regim de ACC; 
 
- funcția de calibrare are o durată de 15 minute; 
 
- pentru a confirma parametrii reglați, poziționați 
comutatorul principal pe Reset timp de 2 secunde (toate 
simbolurile active de pe display clipesc); 
 

N.B.: după 2 secunde de la confirmare, dacă comutatorul 
principal nu este eliberat de pe poziția Reset timp dealte  
4 secunde, centrala trece în funcția “coșar”. 
 
- opriți şi reporniți centrala pentru a ieși din funcția de 
calibrare. 



 

3.6 CALIBRAREA PUTERII TERMICE NOMINALE. 
Atenție: verificarea și calibrarea este necesară în cazul 
transformării pe alt tip de gaz, în cazul întreținerii cu 
înlocuirea plăcii electronice, a componentelor circuitului 
aer/gaz sau în cazul instalațiilor cu conducte concentrice 
de admisie/evacuare mai lungi de 1 m. 
 
Puterea termică nominală a centralei este corelată cu 
lungimea conductelor de admisie aer şi evacuare gaze de 
ardere. Ea se diminuează uşor la creşterea lungimii 
tuburilor. Centrala iese din fabrică reglată pentru 
lungimea minimă a conductelor (1m). De aceea este 
necesar, mai ales în cazul extensiei maxime maxime a 
conductelor, să se verifice valorile Δp gaz după cel puțin 5 
minute de funcționare la putere nominală, atunci când 
temperaturile aerului de admisie şi a gazelor de ardere s-
au stabilizat. Dacă este necesar, intrați în modul de 
calibrare şi reglați puterile termice nominale în regim de 
ACC și de încălzire, după cum este descris în continuare, 
conform valorilor din tabel (Par. 3.20). 
- Reglarea puterii nominale a ACC (se efectuează ȘI fără 
ca să fie conectat vreun boiler). Intrați în modul de 
calibrare și reglați puterea nominală a ACC urmând pașii 
de mai jos: utilizați butonul pentru reglarea temperaturii 
de “încălzire”, aducându-l pe poziția de valoare maximă. 
Pe display apar simbolurilor “flacără” “ACC” şi “scala 
puterii” la valoare maximă. Pentru a crește puterea rotiți 
butonul de “ACC” în sensul acelor de ceasornic și invers 
acelor de ceasornic dacă doriți să scădeți puterea. 
 
- pentru a confirma setarea parametrului, aduceți 
comutatorul principal pe poziția reset timp de 2 secunde; 
 
- Reglarea puterii minime a ACC. În timpul modului de 
calibrare, după ce ați setat puterea nominală corectă a 
ACC, reglați întotdeauna și minimul puterii ACC urmând 
pașii de mai jos: rotiți butonul de reglare a temperaturii 
de “încălzire”, aducându-l pe poziția 5. Pe display apar 
simbolurilor “flacără” “ACC” şi “scala puterii” la valoare 
minimă. Pentru a crește puterea rotiți butonul de “ACC” 
în sensul acelor de ceasornic și invers acelor de ceasornic 
dacă doriți să scădeți puterea. 
 
- pentru a confirma setarea parametrului, aduceți 
comutatorul principal pe poziția reset timp de 2 secunde; 
 
- Reglarea puterii nominale de încălzire. În timpul modului 
de calibrare, după ce ați setat puterea nominală și 
minimă corectă a ACC, reglați întotdeauna și puterea 
nominală de încălzire urmând pașii de mai jos: rotiți 
butonul de reglare a temperaturii de “încălzire”, 
aducându-l pe poziția de valoare minimă. Pe display apar 
simbolurilor “flacără” “ACC” şi “scala puterii” cu primele 
trei segmente luminate. Pentru a crește puterea rotiți 
butonul de “ACC” în sensul acelor de ceasornic și invers 
acelor de ceasornic dacă doriți să scădeți puterea. 
 
- pentru a confirma setarea parametrului, aduceți 
comutatorul principal pe poziția reset timp de 2 secunde; 
 
Utilizați manometrul diferențial conectat la prizele de 
măsurare Δp a gazului așa cum este indicat (Par. 3.20). 
Verificarea este necesară în cazul lucrărilor de întreținere 
extraordinare, cu înlocuire de componente ale circuitului 
de aer sau de gaz swau în cazul instalării conductelor 
concentrice orizontale de evacuare a gazelor de ardere 
mai lungi de 1 m. 
La terminarea oricărei reglări verificați faptul că: 
 
- prizele de măsurare utilizate la calibrare sunt închise 
perfect și nu există scăpări de gaz din circuit; 
  
- sigilați dispozitivul de reglare a debitului de gaz (după ce 
ați făcut reglajele). 
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3.7 REGALREA RAPORTULUI AER-GAZ. 
Atenție: verificarea CO2 trebuie făcută cu mantaua 
montată, în timp ce reglarea vanei de gaz trebuie 
efectuată cu mantaua deschisă și cu tensiunea centralei 
oprită. 
 
Reglarea CO2 maxim (puterea nominală de încălzire). 
Intrați în modul “coșar” fără a avea cerere de ACC și rotiți 
butonul selector de încălzire pe maxim (rotiți-l complet în 
direcția acelor de ceasornic). Pentru a avea o valoare 
exactă a CO2 în gazele de ardere tehnicianul trebuie să 
introducă complet sonda în priza pentru măsurare, apoi 
să verifice faptul că valoarea CO2 corespunde cu cea din 
tabel, în caz contrar trebuie să regleze șurubul (12 Fig. 3-
3) (șurub reglare debit gaz). Pentru a crește valoarea CO2 
rotiți șurubul de reglare (12) în sens invers acelor de 
ceasornic și invers pentru a o scădea. 
Pentru fiecare reglare este necesar să așteptați ca 
centrala să se stabilizeze pe valoarea reglată (aprox. 30 
sec.) 
 
Reglarea CO2 minim (puterea minimă de încălzire). 
La terminarea reglării CO2 maxim rotiți butonul selector 
“încălzire” pe minim (rotiți-l complet în sens invers acelor 
de ceasornic), tot fără a exista cerere de ACC. Pentru a 
avea o valoare exactă a CO2 în gazele de ardere 
tehnicianul trebuie să introducă complet sonda în priza 
pentru măsurare, apoi să verifice faptul că valoarea CO2 
corespunde cu cea din tabel, în caz contrar trebuie să 
regleze șurubul (3 Fig. 3-3) (reglare Off-set). Pentru a 
crește valoarea CO2 rotiți șurubul de reglare (3) în sensul 
acelor de ceasornic și invers pentru a o scădea. 
 

 
 CO2 la putere 

nominală 
CO2 la putere 

minimă 

G20 9,50% ± 0,2 9,00% ± 0,2 
G30 12,30% ± 0,2 11,80% ± 0,2 
G31 10,60% ± 0,2 10,10% ± 0,2 

 
Atenție: după ce ați reglat CO2 la valoare minimă, 
verificați faptul că valoarea CO2 la putere maximă a rămas 
cea reglată. 
 
Vana de gaz SIT 848 (Fig. 3-3) 
Placa electronică (Fig. 3-4) 
Legendă (Fig. 3-3 / 3-4): 
1 – Priză măsurare presiune intrare gaz 
2 – Priză măsurare presiune ieșire gaz 
3 – Șurub reglare Off-set 
12 – Șurub reglare debit de gaz 
4 – Siguranță fuzibilă fază 3,15 AF 
5 – Siguranță fuzibilă fază 315 mAT 
6 – Trimmer reglare temperatură ACC 
7 – Trimmer reglare temperatură încălzire 
8 – Comutator domeniu temperatură încălzire 
9 – Comutator timer încălzire 
10 – Comutator mod lucru ACC 
11 – Comutator mod lucru pompă 
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3.8 VERIFICĂRI DUPĂ TRANSFORMAREA PE UN ALT 
TIP DE GAZ. 
După ce v-ați asigurat că s-a făcut conversia cu o duză cu 
diametrul corespunzător tipului de gaz utilizat și că 
reglajele s-au făcut la presiunea corectă, verificați faptul 
că flacăra arzătorului nu este prea mare sau prea mică și 
că este stabilă (nu se desprinde de pe arzător); 
 
N.B.: Toate reglajele centralei trebuie efectuate de un 
tehnician autorizat. 
 

3.9. MODUL DE FUNCȚIONARE A POMPEI. 
Acționând asupra comutatorului (11 Fig. 3-4) este posibilă 
selectarea a două moduri de funcționare a pompei în 
regim de încălzire. 
Cu puntea prezentă, funcționarea pompei este activată 
de termostatul de ambianță sau de Comanda de la 
Distanță Amico. Fără punte, pompa rămâne în funcțiune 
atât timp cât centrala este în regim de Iarnă. 
 

3.10 COMUTATORUL MODULUI DE LUCRU ACC. 
Cu setarea termostatului “S9” (10 fig. 3-4) de ACC pe 
“Hysterezis 1” centrala începe să prepare apă caldă de 
consum atunci când temperatura apei din boiler scade cu 
3oC față de temperatura setată, în timp ce pe “Hysterezis 
2” centrala începe să prepare apă caldă de consum atunci 
când temperatura apei din boiler scade cu 10oC față de 
temperatura setată 
 

Termostat ACC Comutator 
(S9) 

Hysterezis 1/solar dezactivat 
(setare standard) 

închis 

Hysterezis 2/solar activat deschis 

 

3.11 FUNCȚIA DE CONECTARE CU CAPTATOARE 
SOLARE. 
Centrala este proiectată să poată fi alimentată cu apă 
preîncălzită de la o instalație cu captatoatre solare cu o 
temperatură de până la 65 oC. În fiecare caz este 
obligatorie instalarea unei vane de amestec pe circuitul 
hidraulic, în amonte de centrală. 
Setând comutatorul “S9” “Deschis” (10 fig. 3-4 și par. 3-
10) atunci când temperatura de intrare a apei în centrală 
este egală sau mai mare decât cea setată cu comutatorul 
pentru ACC, centrala nu pornește. 
 

3.12 FUNCȚIA “COȘAR”. 
Această funcție, dacă este activată, forțează funcționarea 
centralei timp de 15 minute la o putere ce poate varia de 
la un minim la un maxim reglat în modul de calibrare. 
Aceasta depinde de poziția butonului selector de 
încălzire. 
În această stare toate reglajele sunt dezactivate şi rămâne 
activ numai termostatul de siguranță la 
supratemperatură şi termostatul limită. Pentru a activa 
funcția coșar, atunci când centrala este în stand-by rotiți 
comutatorul general (2) pe Reset (Fig. 2-1) și țineți-l aici 
timp de cel puțin 8 secunde. Activarea este semnalată de 
simbolul coşar. Această funcție permite tehnicianului să 
verifice parametrii arderii. După terminarea verificărilor, 
dezactivați funcția oprind şi repornind centrala. 
 

3.13 FUNCȚIA ANTIBLOCARE POMPĂ. 
Pe durata funcționării în regim de „Vară” centrala are o 
funcție care face să pornească pompa cel puțin o dată la 
fiecare 24 de ore timp de 30 secunde pentru a reduce 
riscul blocării din cauza inactivității prelungite. 
 

3.14 FUNCȚIA ANTIBLOCARE VANĂ CU TREI CĂI. 
Atât în regim de „ACC” cât şi în cel „ACC-încălzire” 
centrala are o funcție care pornește vana cu trei căi la 24 
de ore de la ultima funcționare, realizând o cursă 
completă, cu scopul de a reduce riscul de blocare datorită 
unei inactivități prelungite. 
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3.15 FUNCȚIA DE REGLARE A TEMPORIZĂRII LA 
ÎNCĂLZIRE. 
Centrala are un temporizator electronic care împiedică 
pornirile prea frecvente ale arzătorului în regim de 
încălzire. Centrala este livrată din fabrică cu 
temporizatorul setat la 3 minute. Pentru a seta 
temporizarea la 30 secunde este necesară îndepărtarea 
punții (9 fig. 3-4). 
 

3.16 FUNCȚIA ANTIÎNGHEȚ CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE. 
Dacă apa de pe returul instalației atinge o temperatură 
mai mică de 4 oC, centrala pornește și funcționează până 
când atinge temperatura de 30 oC. 
 

3.17 VALOAREA TEMPERATURII PE TUR ÎN REGIM DE 
ÎNCĂLZIRE. 
Acționând asupra punții (8 Fig. 3-4) este posibil să se 
selecteze două intervale de reglare a temperaturii pe tur 
în regim de încălzire. Cu puntea prezentă domeniul de 
reglare este de 85o – 25o. 
Cu puntea absentă domeniul este de 50o – 25o. 
 

3.18 ÎNDEPĂRTAREA MANTALEI. 
Pentru a ușura întreținere a centralei mantaua poate fi 
îndepărtată complet, după cum urmează (Fig. 3-5): 
- demontați grila inferioară de protecție din plastic 
deşurubând cele două şuruburi inferioare (1); 
- deşurubați cele 2 şuruburi prezente pe panoul de 
comandă și deschideți-l, făcându-l să pivoteze ; 
- deșurubați cele 2 şuruburi de fixare (2) de pe manta; 
- scoateți din agățători partea de jos a mantalei așa cum 
este prezentat în figură; 
- trageți demanta în față și concomitent (vezi figura) 
detașați-o din cârligele superioare. 
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3.19 VERIFICAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ANUALĂ A 
CENTRALEI. 
Următoarele operațiuni de verificare şi întreținere trebuie 
efectuate cel puțin o dată pe an: 
- Curățați căile gazelor de ardere ale schimbătorului de 
căldură. 
- Curățați arzătorul principal. 
- Verificați corecta aprindere şi funcționare. 
- Asigurați corecta reglare a arzătorului în regimd de ACC 
şi de încălzire. 
- Verificați corecta funcționare a dispozitivelor de 
comandă şi reglare şi în special: 
    - funcționarea comutatorului electric general de pe 
centrală, 
    - funcționarea corectă a termostatului temperaturii 
pentru încălzire, 
    - funcționarea corectă a termostatului temperaturii 
pentru ACC. 
- Verificați etanşeitatea circuitului de gaz. 
- Verificați intervenția dispozitivului de siguranță în cazul 
lipsei flăcării: 
    - verificați faptul că timpul de intervenție este mai mic 
de 10 secunde. 
- Verificați vizual neetanșeitățile circuitului de apă şi 
oxidării de la/pe racorduri şi urmele de reziduuri de 
condensat în interiorul camerei etanşe. 
- Verificați, prin intermediul dopului sifonului de evacuare 
a condensatului că nu există reziduuri de material care să 
obtureze trecerea condensatului. 
- Verificați conținutul sifonului de evacuare a 
condensatului. 
- Controlați vizual ca refularea supapei de siguranță să nu 
fie obturată. 
- Verificați faptul că, după golirea instalației și aducerea 
acesteia la zero (presiune citită la manometrul centralei), 
presiunea vasului de expansiune este de 1.0 bar. 
- Verificați faptul că presiunea vasului de expansiune a 
circuitului de ACC este cuprinsă între 1 și 1.2 bar. 
- Verificați faptul că presiunii statică din instalație (cu 
instalația rece după reîncărcarea acesteia cu ajutorul 
robinetului de încărcare) este cuprinsă între 1 și 1.2 bar. 
- Verificați vizual faptul că dispozitivele de siguranță și 
control nu au fost îndepărtate şi/sau scurt-circuitate şi în 
special: 
    - termostatul de siguranță la supratemperatură; 
    - presostatul instalației; 
- Verificați integritatea anodului din magneziu. 
- Verificați condițiile şi integritatea instalației electrice şi 
în special: 
    - faptul că conductoarele de alimentare electrică 
trebuie să fie fixate în clemele şi presetupe; 
    - nu trebuie să fie prezinte urme de înnegrire sau 
arsuri. 
 
N.B.: cu ocazia întreținerii periodice a centralei se 
recomandă și verificarea performanței energetice a 
instalației de încălzire, în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
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3.20 VARIAȚIA PUTERII TERMICE. 
N.B.: presiunile indicate în tabel reprezintă diferențele de presiune de la 
capetele tubului Venturi de amestec și pot fi măsurate la prizele de 
presiune de la partea superioară a camerei etanşe (vezi prizele de 
măsurare a presiunii 17 şi 19 Fig. 1-21). Reglajele trebuie efectuate cu 
ajutorul unui manometru digital diferențial având scala în zecimi de mm 

sau în Pascal. Datele de putere din tabel au fost obținute cu un conducte 
de admisie/evacuare lungi de 0,5 metri. Debitele de gaz se referă la 
puterea calorifică inferioară la temperatura de 15°C şi la o presiune de 
1013 mbar. Presiunile la arzător se referă la utilizarea gazului la 
temperatura de 15°C. 

PUTEREA DEBIT GAZ PRESIUNE LA DUZE DEBIT GAZ PRESIUNE LA DUZE DEBIT GAZ PRESIUNE LA DUZE 

ACC 

ÎN-
CĂL-

ZIRE + 
ACC 

         3.21 PARAMETRII ARDERII. 
 

  G20 G30 G31 

Diametrul duzei mm 5,60 4,00 4,00 

Presiunea de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377) 

Debit gaze de ardere la putere max. kg/h 42 38 43 

Debit gaze de ardere la putere min. kg/h 5 5 5 

CO2 la Q Nom./Min % 9,50 / 9,00 12,30 / 11,80 10,60 / 10,10 

CO cu 0%O2 la Q Nom./Min ppm 235 / 3 680 / 4 220 / 4 

NOx cu 0%O2 la Q Nom./Min mg/kWh 44 / 11 148 / 26 35 / 13 

Temperatura gazelor de ardere la putere nominală oC 62 68 62 

Temperatura gazelor de ardere la putere minimă oC 50 55 50 
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         3.22 DATE TEHNICE 
 

Debitul caloric nominal în regim de ACC kW (kcal/h) 26,8 (23052) 

Debitul caloric nominal în regim de încălzire kW (kcal/h) 24,2 (20848) 

Debitul caloric minim kW (kcal/h) 3,2 (2768) 

Puterea nominală (utilă) în regim de ACC kW (kcal/h) 26,0 (22360) 

Puterea nominală (utilă) în regim de încălzire kW (kcal/h) 23,6 (20296) 

Puterea minimă (utilă) kW (kcal/h) 3,0 (2580) 

Eficiența la 80/60 Nom./Min. % 97,4 / 93,2 

Eficiența la 50/30 Nom./Min. % 105,8 / 106,8 

Eficiența la 40/30 Nom./Min. % 107,9 / 108,8 

Pierderi de căldură prin manta cu arzătorul On/Off (80-60oC) % 0,58 / 0,50 

Pierderi de căldură prin gazele de ardere cu arzătorul On/Off (80-60oC) % 0,03 / 2,50 

Presiunea max. în circuitul de încălzire bar 3 

Temperatura max. în circuitul de încălzire oC 90 

Temperatura reglabilă în circuitul de încălzire cu Poz. 1 oC 25 – 85 

Temperatura reglabilă în circuitul de încălzire cu Poz. 2 oC 25 – 50 

Volumul total al vasului de expansiune din circuitul de încălzire l 4,2 

Presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune din circuitul de încălzire bar 1 

Volumul total al vasului de expansiune din circuitul de ACC l 1,5 

Presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune din circuitul de ACC bar 2,5 

Conținutul de apă al generatorului l 4,2 

Sarcina disponibilă a pompei la un debit de 1000l/h kPa (m H2O) 19,40 (1,98) 

Puterea în regim de ACC kW (kcal/h) 26,0 (22360) 

Domeniul de reglare al temperaturii ACC oC 20 – 60 

Limitator al debitului de ACC la 2 bar l/min 9,4 

Presiunea minimă (dinamică) necesară în circuitul de ACC bar 0,3 

Presiunea max. de lucru în circuitul de ACC bar 8 

Debitul specific “D” conform EN 625  l/min 15,6 

Debitul la funcționare continuă (ΔT 30oC) l/min 13,3 

Greutatea centralei pline kg 108,6 

Greutatea centralei goale kg 61,3 

Alimentarea electrică V/Hz 230/50 

Curentul absorbit A 0,61 

Puterea electrică instalată W 135 

Puterea pompei W 87,2 

Puterea ventilatorului W 25,6 

Clasa de protecție electrică - IPX4D 

Clasa de NOx - 5 

NOx ponderat mg/kWh 21,3 

CO ponderat mg/kWh 16,9 

Tipul aparatului C13 / C23 / C33 / C43 / C53 / C83 / B23 / B33 

Categoria II2H3P 

 

- Temperatura gazelor de ardere se referă la o temperatură a aerului de 
intrare de 15oC. 
- Datele referitoare la performanțele ACC sunt pentru o presiune 
dinamică de intrare de 2 bar la o temperatură de 15oC; temperaturile 
sunt măsurate direct la ieșirea centralei considerând că pentru a obține 
datele declarate este necesară amestecarea cu apă rece. 
- Nivelul maxim de zgomot emis în timpul funcționării este < 55dBA. 
Nivelul de zgomot se referă la teste efectuate cu centrala funcționând la 
putere maximă într-o cameră acustică, cu conducate 
de evacuare a gazelor de ardere atașată conform normelor produsului. 
- Debitul specific “D”: debitul de apă caldă menajeră corespunzator unei 
creșteri de temperatură medii de 30K, pe care cazanul îI poate fumiza pe 
parcursul a doua goliri succesive. 

 
 



 


