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1. AVERTISMENTE GENERALE
• Citi i cu aten ie i respecta i cu stricte e avertismentele din acest manual de in-

struc iuni.
• Dup  instalarea centralei, informa i utilizatorul despre func ionarea sa i preda i-i

acest manual, care constituie parte integrant i important  a produsului i trebuie
p strat cu grij  pentru orice consultare ulterioar .

• Instalarea i opera iunile de între inere trebuie efectuate respectând normele în vi-
goare, în conformitate cu instruc iunile produc torului, i trebuie s  fie realizate de
personal calificat profesional. Este interzis  orice interven ie asupra organelor de
reglare sigilate.

• O instalare gre it  sau între inerea în condi ii necorespunz toare pot cauza pagube
persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclus  orice responsabilitate din par-
tea produc torului pentru pagubele cauzate de gre eli în instalare i în utilizare, i
în general, pentru nerespectarea instruc iunilor.

• Înainte de efectuarea oric rei opera ii de cur are sau de între inere, deconecta i
aparatul de la re eaua de alimentare ac ionând întrerup torul instala iei i/sau cu
ajutorul dispozitivelor corespunz toare de blocare.

• În caz de defec iune i/sau de func ionare defectuoas  a aparatului, dezactiva i-l,
evitând orice încercare de reparare sau de interven ie direct . Adresa i-v  exclusiv
personalului calificat profesional. Eventuala reparare-înlocuire a produselor va tre-
bui efectuat  numai de c tre personalul calificat profesional, utilizându-se exclusiv
piese de schimb originale. Nerespectarea celor men ionate mai sus poate compro-
mite siguran a aparatului.

• Acest aparat va trebui s  fie destinat numai utiliz rii pentru care a fost proiectat în
mod expres. Orice alt  utilizare este considerat  necorespunz toare i, prin urmare,
periculoas .

• Materialele de ambalaj nu trebuie l sate la îndemâna copiilor întrucât constituie o
poten ial  surs  de pericol.

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificat  a produsului. În aceast
reprezentare pot exista mici i nesemnificative diferen e fa  de produsul furnizat.

2. INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
2.1 Prezentare
Stimate Client,
V  mul umim c  a i ales ECONCEPT 51 A, o central  mural FERROLI de concep ie
avansat , tehnologie de avangard , nivel ridicat de fiabilitate i calitate constructiv . V
rug m s  citi i cu aten ie acest manual întrucât ofer  indica ii importante referitoare la si-
guran a de instalare, utilizare i între inere.
ECONCEPT 51 A este un generator termic cu camer  etan  pentru înc lzire, cu pre-
amestec i condensare cu randament foarte ridicat i cu emisii foarte reduse, care
func ioneaz  cu gaz natural sau GPL i e dotat cu sistem de control cu microprocesor.
Corpul centralei este alc tuit dintr-un schimb tor de c ldur  din aluminiu cu aripioare
i dintr-un arz tor cu preamestec ceramic, dotat cu aprindere electronic  cu controlul

fl c rii prin ionizare, cu ventilator cu vitez  modulant i valv  de gaz modulant . ECON-
CEPT 51 A este un generator termic prev zut pentru func ionarea separat  sau în ca-
scad .
2.2 Panoul de comand

fig. 1  - Panoul de control
Legend
1 = Tast  pentru mic orarea temperaturii apei calde menajere (cu boiler op ional

instalat)
2 = Tast  pentru m rirea temperaturii apei calde menajere (cu boiler op ional instalat)
3 = Tast  pentru mic orarea temperaturii din instala ia de înc lzire
4 = Tast  pentru m rirea temperaturii din instala ia de înc lzire
5 = Afi ajul
6 = Tast  selectare mod Var  / Iarn
7 = Tast  selectare mod Economy / Comfort (cu boiler op ional instalat) i Aprinde-

re/Stingere aparat
8 = Tast  resetare
9 = Indicator func ionare ap  cald  menajer  (cu boiler op ional instalat)

10 = Indicator mod Var
11 = Indicator multi-func ie
12 = Indicator modul Eco (Economy) (cu boiler op ional instalat)
13 = Indicator func ionare înc lzire
14 = Tast  Aprindere / Stingere aparat
15 = Indicator arz tor aprins
16 = Apare când se conecteaz  Cronocomanda la distan  (op ional )
17 = Simbol informa ii
18 = Simbol s geat
20 = Indicator anomalie
21 = Indicator privind func ionarea pompei de circula ie
22 = Apare când se conecteaz  Sonda extern  (op ional )
23 = Indicator stingere central
25 = Indicator cerere deblocare anomalie
Indica ii în timpul func ion rii
Înc lzire
Cererea de înc lzire (generat  de Termostatul de camer  sau de Cronocomanda la di-
stan  sau de semnalul 0-10 Vdc) e indicat  de activarea pompei de circula ie i a calo-
riferului (det. 13 i 21 - fig. 1).
Pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curent  din turul instala iei de înc lzire i, în
intervalul de a teptare pentru înc lzire, mesajul “d”.

fig. 2
Ap  cald  menajer  (cu boiler op ional instalat)
Cererea de înc lzire a boilerului e indicat  de activarea pompei de circula ie i a robine-
tului (det. 9 i 21 - fig. 1). Pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curent  a senzo-
rului boilerului i, în intervalul de a teptare pentru înc lzire, mesajul “d”.

fig. 3 - 
Excludere boiler (economy)
Înc lzirea/men inerea temperaturii boilerului poate fi exclus  de c tre utilizator. În caz de
excludere, nu se va produce ap  cald  menajer . Boilerul poate fi dezactivat de c tre
utilizator (modul ECO) ap sând pe tasta  (det. 7 - fig. 1). În modul ECO, pe
afi aj se activeaz  simbolul  (det. 12 - fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT ap -
sa i din nou pe tasta  (det. 7 - fig. 1).
2.3 Aprinderea i stingerea
Aprinderea centralei
Ap sa i pe tasta de aprindere/stingere (det. 14 fig. 1).

fig. 4 - Aprinderea centralei
• În urm toarele 120 de secunde pe afi aj apare FH, care indic  ciclul de evacuare a

aerului din instala ia de înc lzire.
• În timpul primelor 10 secunde, pe afi aj apare, de asemenea, versiunea software a

cartelelor (A = Versiune software cartel  afi aj / B = Versiune software unitate de
comand ).

• Deschide i robinetul de gaz din amonte de central .
• Dup  ce dispare mesajul FH, centrala esta gata s  func ioneze automat de fiecare

dat  când exist  o cerere la termostatul de camer .
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Stingerea centralei
Ap sa i pe tasta  (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 5 - Stingerea centralei
Când centrala este oprit , cartela electronic  mai este înc  alimentat  cu energie electri-
c .
E dezactivat  func ionarea circuitului de ap  cald  menajer  (cu boiler op ional instalat)
i a circuitului de înc lzire. R mâne activ sistemul antiînghe .

Pentru a porni din nou centrala, ap sa i din nou pe tasta  (det. 7 fig. 1) timp de
5 secunde.

fig. 6
Centrala este preg tit  pentru func ionare imediat, de fiecare dat  când deschide i robi-
netul de ap  cald  menajer  (cu boiler op ional instalat) sau când exist  o cerere la ter-
mostatul de camer .
Pentru a întrerupe complet alimentarea cu electricitate a aparatului, ap sa i pe tasta det.
14 fig. 1.

B
Dac  întrerupe i alimentarea cu energie electric i/sau cu gaz a aparatului, si-
stemul antiînghe  nu func ioneaz . Pe perioada întreruperilor de lung  durat
în timpul iernii, pentru a evita defec iunile cauzate de înghe , se recomand  s
evacua i toat  apa din central , atât apa menajer  cât i pe cea din instala ie;
sau s  evacua i numai apa menajer i s  introduce i lichidul antigel corespun-
z tor în instala ia de înc lzire, conform instruc iunilor din sez. 3.3.

2.4 Regl rile
Comutarea Var /Iarn
Ap sa i pe tasta  (det. 6 - fig. 1) timp de 1 secund .

fig. 7
Pe afi aj se activeaz  simbolul Var  det. 10 - fig. 1. Func ia înc lzire este dezactivat ,
în timp ce r mâne activ  eventuala preparare a apei calde menajere (cu boiler extern
op ional). R mâne activ sistemul antiînghe .
Pentru a dezactiva modul Var , ap sa i din nou pe tasta  (det. 6 - fig. 1) timp de
1 secund .
Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire
Cu ajutorul butoanelor pentru înc lzire  (det. 3 i 4 - fig. 1) modifica i
temperatura de la un minim de 20°C la un maxim de 90°C.

fig. 8

Reglarea temperaturii apei calde menajere (cu boiler op ional instalat)
Cu ajutorul butoanelor pentru ap  cald  menajer   (det. 1 i 2 - fig. 1)
modifica i temperatura de la un minim de 10°C la un maxim de 65°C.

fig. 9
Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat de camer  op ional)
Stabili i cu ajutorul termostatului de camer  temperatura dorit  în interiorul înc perilor.
Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand  la distan  op ional )
Stabili i cu ajutorul cronocomandei la distan  temperatura ambiental  dorit  în interiorul
înc perilor. Centrala va regla temperatura apei din instala ie în func ie de temperatura
ambiental  reglat . În ceea ce prive te func ionarea cu cronocomand  la distan , con-
sulta i manualul de utilizare.
Temperatur  variabil
Când e instalat  sonda extern  (op ional), pe afi ajul panoului de comand  (det. 5 -
fig. 1) este activat simbolul respectiv (det. 22 fig. 1). Sistemul de reglare al centralei lu-
creaz  cu “Temperatur  variabil ”. În acest mod, temperatura din instala ia de înc lzire
este reglat  în func ie de condi iile climatice externe, astfel încât s  se garanteze un con-
fort ridicat i economie de energie tot anul. În special când cre te temperatura extern
se reduce temperatura din turul instala iei, în func ie de o anumit  “curb  de compensa-
re”.
Cu reglarea Temperatur  Variabil , temperatura setat  cu ajutorul tastelor înc lzire

 (det. 3 i 4 - fig. 1) devine temperatura maxim  din turul instala iei. Se
recomand  s  se regleze la valoarea maxim  pentru a permite sistemului s  regleze to-
tal intervalul util de func ionare.
Centrala trebuie reglat  în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efec-
tua oricum eventuale modific ri pentru îmbun t irea confortului.
Curba de compensare i deplasarea curbelor
Ap sând pe tasta  (det. 8 - fig. 1) timp de 5 secunde, apare curba de compen-
sare curent  (fig. 10) i poate fi modificat  cu ajutorul tastelor ap  cald  menajer

 (det. 1 i 2 - fig. 1).
Regla i curba dorit  de la 1 la 10 în func ie de caracteristic  (fig. 12).
Reglând curba la 0, reglarea Temperatur  Variabil  este dezactivat .

fig. 10 - Curba de compensare
Ap sând pe tastele înc lzire  (det. 3 i 4 - fig. 1) se ajunge la deplasarea
paralel  a curbelor (fig. 13), care poate fi modificat  cu ajutorul tastelor ap  cald  me-
najer   (det. 1 i 2 - fig. 1).

fig. 11 - Deplasarea paralel  a curbelor
Ap sând din nou pe tasta  (det. 8 - fig. 1) timp de 5 secunde, se iese din mo-
dul de reglare a curbelor paralele.
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Dac  temperatura ambiant  e mai mic  fa  de valoarea dorit , se recomand  s  se-
lecta i o curb  de ordin superior i invers. Continua i cu m riri sau mic or ri de câte o
unitate i verifica i rezultatul în înc pere.

fig. 12 - Curbe de compensare

fig. 13 - Exemplu de deplasare paralel  a curbelor de compensare

A
Dac  la central  este conectat  Croncomanda la distan  (op ional), regl rile
de mai sus trebuie efectuate conform indica iilor din tabel 1.

Tabel. 1

Reglarea presiunii hidraulice din instala ie
Presiunea de umplere a instala iei reci trebuie s  fie de aproximativ 1,0 bar. Dac  pre-
siunea în instala ie coboar  la valori inferioare celei minime, cartela centralei va activa
anomalia F37 (fig. 14).

fig. 14 - Anomalie presiune insuficient  în instala ie

A
Dup  restabilirea presiunii din instala ie, centrala va activa ciclul de evacuare a
aerului, de 120 secunde, identificat pe afi aj cu mesajul "FH".

3. INSTALAREA
3.1 Dispozi ii generale
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT  NUMAI DE PERSONAL SPECIA-
LIZAT I CU CALIFICARE RECUNOSCUT , RESPECTÂNDU-SE TOATE IN-
STRUC IUNILE MEN IONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZI IILE
LEGALE ÎN VIGOARE, CERIN ELE NORMELOR NA IONALE I LOCALE I CON-
FORM REGULILOR DE BUN  FUNC IONARE TEHNIC .
ECONCEPT 51 A este un generator termic prev zut pentru func ionarea separat  sau
în cascad  (baterie). Când dou  sau mai multe generatoare ECONCEPT 51 A sunt in-
stalate în cascad  cu kiturile originale FERROLI, respectându-se indica iile din acest
manual, pot fi considerate ca un unic generator termic echivalent ca putere total  cu
suma puterilor tuturor aparatelor conectate în cascad .

E necesar s  fie satisf cute toate cerin ele impuse de normele i de reglement rile în
vigoare aplicabile unui asemenea generator “echivalent” cu putere termic  total . În spe-
cial înc perea de instalare, dispozitivele de siguran i sistemul de evacuare a gazelor
arse trebuie s  fie adecvate pentru puterea termic  total  a bateriei de aparate.
Se subliniaz  c  fiecare ECONCEPT 51 A este, practic, un generator termic complet, in-
dependent, dotat cu dispozitive de siguran  proprii. În caz de supratemperatur , lips
de ap  sau lipsa circula iei în aparat, dispozitivele de protec ie duc la stingerea sau la
blocarea aparatului, împiedicând func ionarea acestuia.
Instruc iunile de instalare din paragrafele urm toare se refer  atât la aparatul separat,
cât i la conectarea în cascad .
3.2 Locul de instalare
Circuitul de combustie al aparatului este etan  fa  de mediul de instalare i, prin urmare,
aparatul poate fi instalat în orice înc pere. Mediul de instalare trebuie s  fie suficient de
aerisit, pentru a evita crearea condi iilor de pericol, în caz c  exist  totu i mici pierderi
de gaz. Aceast  norm  de siguran  este impus  de Directiva CEE nr. 90/396 pentru
toate aparatele care utilizeaz  gaz, chiar i pentru cele cu camer  etan .
Aparatul poate func iona i cu aspirarea aerului din înc perea în care e instalat (tipul B).
În acest caz, înc perea trebuie s  fie dotat  cu o aerisire adecvat , conform normelor în
vigoare.
În locul de instalare nu trebuie s  existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze
corozive. Înc perea trebuie s  fie uscat i s  fie ferit  de înghe .
Centrala este proiectat  pentru instalarea suspendat  pe perete. Fixarea pe perete tre-
buie s  garanteze o sus inere stabil i eficient  a generatorului.

A
Dac  aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau e montat flancat de piese
de mobilier, trebuie asigurat spa iul pentru demontarea carcasei i pentru de-
sf urarea activit ilor normale de între inere.

3.3 Racordurile hidraulice
Puterea termic  a aparatului trebuie stabilit  în prealabil cu un calcul al necesarului de
c ldur  al cl dirii, conform normelor în vigoare. Instala ia trebuie s  fie echipat  cu toate
componentele necesare pentru o func ionare corect i regulat . În special, monta i toa-
te dispozitivele de protec ie i de siguran  prev zute de normele în vigoare pentru ge-
neratorul modular complet. Acestea trebuie instalate pe conducta de tur a circuitului de
ap  cald , imediat în aval de ultimul modul, la o distan  nu mai mare de 0,5 metri, f r
a interpune organe de blocare. Aparatul nu este furnizat cu vas de expansiune, prin ur-
mare, racordarea acestuia trebuie s  fie efectuat  de instalator.

B
Orificiul de evacuare al supapei de siguran  trebuie racordat la o pâlnie sau la
un tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapre-
siune în circuitul de înc lzire. În caz contrar, dac  supapa de evacuare intervi-
ne, inundând înc perea, produc torul centralei nu va putea fi considerat
r spunz tor.
Nu utiliza i evile instala iilor hidraulice ca împ mântare pentru aparatele
electrice.

Înainte de instalare, efectua i o sp lare corect  a tuturor evilor instala iei, pentru a înde-
p rta reziduurile sau impurit ile care ar putea compromite buna func ionare a apara-
tului.

B
În plus, trebuie s  fie prev zut  instalarea unui filtru pe conducta de retur în in-
stala ie, pentru a evita ca impurit ile sau n molul care provin din instala ie s
înfunde i s  deterioreze generatoarele de c ldur .
Instalarea filtrului e absolut necesar  în caz de înlocuire a generatoarelor în in-
stala ii existente. Produc torul nu r spunde de eventualele pagube cauzate ge-
neratorului de lipsa ori de instalarea neadecvat  a acestui filtru.

Efectua i racordurile în punctele corespunz toare, conform desenului din fig. 33 i sim-
bolurilor de pe aparat.
Caracteristicile apei din instala ie
Dac  apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), se recomand  s
se utilizeze ap  tratat  corespunz tor, pentru a evita posibilele incrusta ii în central .
Tratarea nu trebuie s  reduc  duritatea la valori mai mici de 15°F (DPR 236/88 pentru
utilizarea apei destinate consumului uman). Este indispensabil s  se trateze apa utilizat
în cazul instala iilor foarte mari sau în cazul în care în instala ie se introduce frecvent ap
pentru completare. Dac , în aceste cazuri, se dovede te necesar  ulterior golirea
par ial  sau total  a instala iei, se recomand  s  se efectueze din nou umplerea cu ap
tratat .
Sistem antiînghe , lichide antigel, aditivi i inhibitori.
Centrala este echipat  cu un sistem antiînghe  care activeaz  centrala în modul înc lzire
când temperatura apei din turul instala iei coboar  sub 6°C. Dispozitivul nu este activ
dac  se întrerupe alimentarea cu energie electric i/sau cu gaz a aparatului. Dac  e ne-
cesar, este permis  utilizarea de lichide antigel, aditivi i inhibitori, numai dac  pro-
duc torul lichidelor sau al aditivilor respectivi ofer  o garan ie care s  asigure c
produsele sale sunt corespunz toare i nu provoac  defectarea schimb torului de c l-
dur  al centralei sau a altor componente i/sau materiale din central i din instala ie.
Este interzis  utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor i a inhibitorilor generali, care nu
sunt adecva i pentru utilizarea în instala iile termice i care nu sunt compatibili cu mate-
rialele din central i din instala ie.
Racordare boiler (Kit op ional -)
Pentru racordarea la un boiler extern este disponibil kitul op ional -. Kitul, care con ine o
pomp  de circula ie (det. 130 - fig. 15), o sond  boiler (det. S - fig. 15) i evile pentru
racordarea hidraulic , trebuie montat în interiorul centralei, conform instruc iunilor
con inute în kit. Efectua i dup  aceea racord rile la central .

Reglarea temperaturii în circuitul 
de înc lzire

Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la 
panoul de comand  al centralei.

Reglarea temperaturii apei calde 
menajere (cu boiler op ional
instalat)

Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la 
panoul de comand  al centralei.

Comutarea Var /Iarn Modul Var  are prioritate înaintea unei eventuale cereri de înc lzire de la Cro-
nocomanda la distan .

Selectare Eco/Comfort (cu boiler 
op ional instalat)

Dezactivând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Croncomenzii la 
distan , centrala selecteaz  modul Economy. În aceast  situa ie, tasta det. 7 - 
fig. 1 de pe panoul centralei e dezactivat .
Activând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Croncomenzii la distan ,
centrala selecteaz  modul Comfort. În aceast  situa ie, cu tasta det. 7 - fig. 1 
de pe panoul centralei se poate selecta unul dintre cele dou  moduri.

Temperatur  variabil Atât Cronocomanda la distan  cât i cartela centralei efectueaz  reglarea 
Temperaturii Variabile: dintre cele dou , are prioritate Temperatura Variabil  de 
la cartela centralei.
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fig. 15 - Kit racordare boiler
209 Tur ap  cald  menajer
210 Retur boiler
10 Tur instala ie
11 Retur instala ie
130 Kit pomp  ap  menajer
179 Valve f r  întoarcere (nu sunt furnizate)
B Boiler (nu este furnizat)
I Dispozitive de siguran  ISPESL (nu sunt furnizate)
S Sond  boiler

A
Racordurile schi ate revin în grija instalatorului.

Exemple circuite hidraulice
Legend  exemple
I* Dispozitive de siguran  ISPESL (Când sunt cerute - nu sunt furnizate)
D Disjunctor hidraulic (nu este furnizat)
42 Senzor de temperatur  ap  cald  menajer  (nu este furnizat)
72 Termostat de camer  (nu este furnizat)
72b Termostat de camer  (nu este furnizat)
95 Van  cu trei c i - cu retur cu arc: în repaus pe latura circuitului de ap  cald

menajer  (nu este furnizat )
130 Pomp  de circula ie boiler (nu este furnizat )
138 Sond  extern  (nu este furnizat )
139 Comand  la distan  (nu este furnizat )
298 Senzor de temperatur  cascad  (nu este furnizat)
306 Pomp  de circula ie instala ie înc lzire (nu este furnizat )
307 A doua pomp  de circula ie instala ie înc lzire (nu este furnizat )
SM Sond  tur (furnizat  cu kitul FZ4)
TS Termostat de siguran  (nu este furnizat)
PZ Pomp  zon  (nu este furnizat )
FZ4 Regulator de zon

Parametri
Fiecare instala ie necesit  o reglare diferit  a parametrilor. Urma i procedura de acces
la cele dou  meniuri indicat  în continuare; pentru parametrii care trebuie modifica i,
consulta i tabelele de lâng  schemele hidraulice de principiu.
"Meniul Service"
Pentru a ajunge la Meniul Service al cartelei, ap sa i tasta Reset timp de 10 secunde.
Ap sând pe tastele pentru înc lzire se poate alege "tS", "In", "Hi" sau "rE". "tS" înse-
amn  Meniu Parametri Transparen i, "In" înseamn  Meniu Informa ii, "Hi" înseamn  Me-
niu History (istoric), "rE" înseamn  Reset pentru Meniul History. Selecta i "tS" i ap sa i
butonul Reset.
Cartela este dotat  cu 29 parametri transparen i care pot fi modifica i i de la Comanda
la distan  (Meniu Service).
Ap sând pe tastele pentru Înc lzire se poate derula lista parametrilor, în ordine cresc to-
are, respectiv descresc toare. Pentru a modifica valoarea unui parametru este suficient
s  se apese pe tastele Ap  menajer : modificarea va fi salvat  automat.
Pentru a reveni la Meniul Service este suficient s  ap sa i pe tasta Reset. Pentru a ie i
din Meniul Service al cartelei, ap sa i pe tasta Reset timp de 10 secunde.
"Meniul Tipul Instala iei"
Pentru a ajunge la Meniul "Tipul Instala iei" al cartelei, ap sa i tasta Var /Iarn  timp de
10 secunde.
Cartela este dotat  cu 21 de parametri transparen i.
Ap sând pe tastele pentru Înc lzire se poate derula lista parametrilor, în ordine cresc to-
are, respectiv descresc toare. Pentru a modifica valoarea unui parametru este suficient
s  se apese pe tastele Ap  menajer : modificarea va fi salvat  automat.
Pentru a ie i din Meniul Tipul Instala iei al cartelei, ap sa i pe tasta Var /Iarn  timp de
10 secunde.
Un circuit de înc lzire direct
Verifica i/Modifica i parametrul P02 din "Meniul Parametri Transparen i" la 1.
Modifica i parametrul P.02 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Modifica i parametrul P.09 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.

fig. 16
Un circuit de înc lzire direct i un circuit de ap  menajer  cu pomp
Verifica i/Modifica i parametrul P02 din "Meniul Parametri Transparen i" la 2.
Modifica i parametrul P.02 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Modifica i parametrul P.09 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.

fig. 17
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Un circuit de înc lzire direct i un circuit de ap  menajer  cu valv  deviatoare
Verifica i/Modifica i parametrul P02 din "Meniul Parametri Transparen i" la 3.
Modifica i parametrul P.02 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Modifica i parametrul P.09 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Modifica i parametrul P.11 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.

fig. 18
Dou  circuite de înc lzire directe
Verifica i/Modifica i parametrul P02 din "Meniul Parametri Transparen i" la 1.
Modifica i parametrul P.01 din "Meniul Tipul Instala iei" la 4.
Modifica i parametrul P.02 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Modifica i parametrul P.09 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.

fig. 19
Dou  circuite de înc lzire mixte i un circuit de înc lzire direct
Verifica i/Modifica i parametrul P02 din "Meniul Parametri Transparen i" la 1.
Modifica i parametrul P.02 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Modifica i parametrul P.09 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Pentru conexiunea electric i set rile instala iei pe zone, vezi bro ura "Regulatorul de
zon  FZ4"

fig. 20

Dou  circuite de înc lzire mixte, un circuit de înc lzire direct i un circuit de ap  me-
najer  cu pomp
Verifica i/Modifica i parametrul P02 din "Meniul Parametri Transparen i" la 2.
Modifica i parametrul P.02 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Modifica i parametrul P.09 din "Meniul Tipul Instala iei" la 1.
Pentru conexiunea electric i set rile instala iei pe zone, vezi bro ura "Regulatorul de
zon  FZ4"

fig. 21
3.4 Racordurile electrice
Racordarea la re eaua electric

B
Siguran a electric  a aparatului este ob inut  numai când acesta este racordat
corect la o instala ie eficient  de împ mântare, realizat  în conformitate cu nor-
mele de siguran  în vigoare. Solicita i personalului calificat profesional s  ve-
rifice eficien a i compatibilitatea instala iei de împ mântare, produc torul
nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea îm-
p mânt rii instala iei. Solicita i de asemenea s  se verifice dac  instala ia
electric  este adecvat  pentru puterea maxim  absorbit  a aparatului, indicat
pe pl cu a cu datele tehnice ale centralei.

Centrala e precablat i e dotat  cu cablu de racordare la linia electric  de tip "Y", f r
techer. Conexiunile la re ea trebuie efectuate cu un racord fix i trebuie s  fie dotate cu

un întrerup tor bipolar ale c rui contacte s  aib  o deschidere de cel pu in 3 mm, inter-
punând siguran e de max. 3A între central i linie. Este important s  respecta i polari-
t ile (FAZ : cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMP MÂNTARE: cablu galben-verde) la
conexiunile la linia electric . În faza de instalare sau de înlocuire a cablului de alimenta-
re, conductorul de împ mântare trebuie l sat cu 2 cm mai lung decât celelalte.

B
Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie înlocuit de utilizator. În cazul de-
terior rii cablului, opri i aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresa i-v
exclusiv personalului calificat profesional. În cazul înlocuirii cablului electric de
alimentare, utiliza i exclusiv cablu “HAR H05 VV-F” 3 x 0,75 mm2, cu diametrul
extern maxim de 8 mm.

Termostatul de camer  (op ional)

B
ATEN IE: TERMOSTATUL DE CAMER  TREBUIE S  AIB  CONTACTELE
CURATE. DAC  SE CONECTEAZ  230 V. LA PANOURILE DE BORNE DE
ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI DE CAMER , SE DETERIOREAZ
IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONIC .
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evita i s  alimenta i aceste dispo-
zitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuat  prin
intermediul unui racord direct, de la re ea sau prin baterii, în func ie de tipul de
dispozitiv.

Accesul la panoul de borne electric
Panoul de borne electric este situat în partea inferioar  stâng  a carcasei, în interiorul
unei cutii etan e. Efectua i conexiunile a a cum se arat  în schema electric  din fig. 37
i face i s  ias  cablurile prin dispozitivele de fixare corespunz toare.
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fig. 22 - Panoul de borne electric
42 Senzor de temperatur  ap  cald  menajer  (nu este furnizat)
72 Termostat de camer  (nu este furnizat)
72b Termostat de camer  (nu este furnizat)
95 Valv  deviatoare (nu este furnizat )

A = Faza înc lzire
B = Faza ap  cald  menajer
C = Neutru
NOT : Pentru valve cu 2 fire cu retur cu arc, utiliza i conexiunile B i C

130 Pomp  de circula ie ap  cald  menajer  (nu este furnizat )
138 Sond  extern  (nu este furnizat )
139 Cronocomand  la distan  (nu este furnizat )
256 Semnal pomp  de circula ie înc lzire modulant
298 Senzor de temperatur  cascad  (nu este furnizat)
299 Intrare 0-10 Vdc
300 Contact arz tor aprins (contact curat)
301 Contact anomalie (contact curat)
302 Intrare reset la distan  (230 Vol i)
306 Pomp  de circula ie instala ie înc lzire (nu este furnizat )
307 A doua pomp  de circula ie instala ie înc lzire (nu este furnizat )

Pentru montarea în sistem cascad
1. Conecta i modulele a a cum se arat  în  fig. 23

fig. 23 - Montarea în sistem cascad
A Primul modul
B Al 2-lea modul
C Al 3-lea modul
D Al 4-lea modul

2. Efectua i toate conexiunile electrice (bornele de la 4 la 24) de pe modulul nr. 1
3. Pe celelalte module conecta i doar alimentarea electric i eventual contactele re-

lative la: arz tor aprins (300), contact anomalie (301) i intrare reset telecomand
(302).

4. Alimenta i cu energie electric  toat  cascada
5. Dup  terminarea procedurii "FH", verifica i func ionarea corect  a cascadei:

• Modulul 1: simbol s geat  în sus, în stânga afi ajului
• Modulul 2: simbol s geat  în jos, în dreapta afi ajului
• Modulul 3: simbol s geat  în jos, în dreapta afi ajului
• Modulul 4: simbol s geat  în sus, în dreapta afi ajului

Dac  acest lucru nu se întâmpl , întrerupe i alimentarea cu electricitate i controla i
cablajul din fig. 23.

Set rile 
Toate regl rile vor trebui f cute pe modulul nr. 1.
Anomalii posibile
Dac , din orice motiv, se întrerupe racordarea electric  a unui modul, modulul 1 va activa
anomalia F70.
Dac , din orice motiv, se întrerupe racordarea electric  a unui modul, modulul succesiv
va activa anomalia F71.
3.5 Conductele pentru gaze arse
Aparatul este de "tipul C" cu camer  etan i tiraj for at, conductele de admisie aer i
de evacuare a gazelor arse trebuie s  fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/
admisie indicate în continuare. Aparatul e omologat pentru a func iona cu toate configu-
ra iile de hornuri Cxy i Bxy indicate pe pl cu a cu datele tehnice (unele configura ii sunt
men ionate cu titlu de exemplu în acest capitol). Cu toate acestea, e posibil ca unele con-
figura ii s  fie limitate în mod expres sau s  nu fie permise de legi, norme sau regula-
mente locale. Înainte de a trece la instalare verifica i i respecta i cu stricte e prevederile
respective. Respecta i, de asemenea, dispozi iile referitoare la pozi ionarea terminalelor
pe perete i/sau acoperi i distan ele minime fa  de ferestre, pere i, deschideri de ae-
risire etc. 

B
Acest aparat de tipul C trebuie instalat utilizând conductele de admisie i eva-
cuare gaze arse furnizate de produc tor, conform UNI-CIG 7129/92. Neutiliza-
rea acestora atrage dup  sine automat anularea oric rei garan ii i a
responsabilit ii produc torului.

A
La conductele pentru gaze arse mai lungi de un metru, în faza de instalare tre-
buie s  se in  cont de dilatarea natural  a materialelor în timpul func ion rii.

Pentru a evita deform rile, l sa i la fiecare metru de conduct  un spa iu de dilatare de
circa 2 ÷ 4 mm.

fig. 24 - Dilatarea
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Racordarea cu tuburi coaxiale

fig. 25 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (  = Aer /  = Gaze arse)
Pentru conectarea coaxial  monta i pe aparat unul dintre urm toarele accesorii de ple-
care. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete consulta i fig. 33.  E necesar ca
eventualele por iuni orizontale ale conductelor de evacuare a gazelor arse s  aib  o
u oar  înclinare c tre central , pentru a evita ca eventualul condens s  se scurg  spre
exterior i s  picure.

fig. 26 - Accesorii de plecare pentru conducte coaxiale
A - Kit 60/100 - 1KWMR53A
B - Kit 60/100 - 1KWMA71W
C - Kit 80/125 - 1KWMA74Y

Înainte de a trece la instalare, verifica i cu tabel 2 s  nu se dep easc  lungimea maxi-
m  permis , inând cont de faptul c  fiecare cot coaxial duce la reducerea indicat  în ta-
bel. De exemplu, o conduct  cu  80/125 compus  din: un cot 90° + 1 metru orizontal
are o lungime total  echivalent  cu 1,5 metri.

Tabel. 2 - Lungime maxim  conducte coaxiale

Racordarea cu tuburi separate

fig. 27 - Exemple de racordare cu tuburi separate (  = Aer /  = Gaze arse)
Conductele separate 80 pot fi racordate direct la aparat
Înainte de a trece la instalare, verifica i s  nu fie dep it  lungimea maxim  permis , cu
ajutorul unui calcul simplu:
1. Stabili i complet schema sistemului cu co uri duble, inclusiv accesoriile i termina-

lele de ie ire.
2. Consulta i tabel 4 i identifica i pierderile în meq (metri echivalen i) ale fiec rui com-

ponent, în func ie de pozi ia de instalare.
3. Verifica i ca suma total  a pierderilor s  fie inferioar  sau egal  cu lungimea maxim

permis  în tabel 3.

Tabel. 3 - Lungime maxim  conducte separate

Tabel. 4 - Accesorii

3.6 Racordare evacuare condens
Centrala este dotat  cu un sifon C intern, pentru evacuarea condensului.
Monta i racordul de inspec ie A pe sifon, introducând garnitura B. Introduce i prin presiu-
ne tubul flexibil D circa 3 cm i fixa i-l cu un colier.
Umple i sifonul cu circa 0,5 l. de ap i racorda i tubul flexibil la instala ia de scurgere.
1. Monta i racordul de inspec ie A pe sifon, introducând garnitura B. Introduce i prin

presiune tubul flexibil D circa 3 cm i fixa i-l cu un colier.
2. Umple i sifonul cu circa 0,5 l. de ap .
3. Racorda i tubul flexibil la instala ia de scurgere.

fig. 28 - Racordare evacuare condens
4. EXPLOATAREA I ÎNTRE INEREA
Toate opera iile de reglare, transformare, punere în func iune, între inere descrise în
continuare trebuie efectuate numai de Personal Calificat i cu calificare atestat  (în po-
sesia cerin elor tehnice profesionale prev zute de normele în vigoare) ca de ex. perso-
nalul de la Serviciul Tehnic de Asisten  Clien i din zon .
FERROLI î i declin  orice responsabilitate pentru pagubele produse bunurilor i/sau
persoanelor ca urmare a interven iilor efectuate asupra aparatului de persoane necalifi-
cate i neautorizate. 
4.1 Regl rile
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate func iona cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. i este proiectat din fa-
bric  pentru a utiliza unul dintre cele dou  tipuri de gaz, a a cum se men ioneaz  în mod
clar pe ambalaj i pe pl cu a cu datele tehnice ale aparatului. Dac  e necesar  utilizarea
aparatului cu un tip de gaz diferit de cel prev zut, trebuie s  achizi iona i kitul de tran-
sformare corespunz tor i s  proceda i dup  cum urmeaz :
1. Desface i discul “A” de fixare al valvei de gaz.
2. Scoate i garnitura “E” i înlocui i duza de gaz “D” cu cea din kitul de transformare.
3. Monta i la loc componentele i verifica i etan eitatea.
4. Modifica i parametrul de pe sistemul de control.

• aduce i centrala în modul stand-by
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  (det. 1 i 2 - fig. 1) timp de 10 se-

cunde: pe afi aj apare mesajul “P01“ care clipe te intermitent.
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  (det. 1 i 2 - fig. 1) pentru a seta para-

metrul 00 (pentru func ionarea cu metan) sau 01 (pentru func ionarea cu GPL).
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  (det. 1 i 2 - fig. 1) timp de 10 secunde.
• centrala revine în modul stand-by

5. Aplica i pl cu a din kitul de transformare al turi de pl cu a cu datele tehnice.
6. Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ie irea gazelor arse din central ,

verifica i ca nivelul de CO2 din gazele arse, cu centrala în stare de func ionare la pu-
terea maxim i minim , s  corespund  cu cel prev zut în tabelul cu datele tehnice
pentru respectivul tip de gaz.

fig. 29 - Transformarea gazului de alimentare

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125

Lungime maxim  permis 2 m 12 m

Factor de reducere cot 90° 1 m 0,5 m

Factor de reducere cot 45° 0,5 m 0,25 m

Conducte separate
Lungime maxim  permis 20 meq
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Pierderi în meq

Admisie
aer

Evacuare gaze arse
Vertical Orizontal

 80 TUB 1 m M/F 1KWMA83W 1.0 1.6 2.0
COT 45° M/F 1KWMA65W 1.2 1.8

90° M/F 1KWMA01W 1.5 2.0
TRONSON cu priz  test 1KWMA70W 0.3 0.3
TERMINAL aer la perete 1KWMA85A 2.0 -

gaze arse la perete cu 
antivânt

1KWMA86A - 5.0
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Activarea modului TEST
Ap sa i simultan pe tastele pentru înc lzire  (det. 3 i 4 - fig. 1) timp de
5 secunde pentru a activa modul TEST. Centrala se aprinde la puterea maxim  de în-
c lzire reglat  conform paragrafului urm tor.
Pe afi aj, simbolurile înc lzire (det. 13 - fig. 1) i ap  menajer  (det. 9 - fig. 1) clipesc in-
termitent; al turi va fi afi at  puterea de înc lzire.

fig. 30 - Modul TEST (putere înc lzire = 100%)
Pentru a dezactiva modul TEST, repeta i secven a de activare.
Oricum, modul TEST se dezactiveaz  automat dup  15 minute.
Reglarea puterii de înc lzire
Pentru a regla puterea în circuitul de înc lzire, pune i centrala s  func ioneze în modul
TEST (vezi sez. 4.1). 
Ap sa i pe tastele pentru înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) pentru a m ri sau
a reduce puterea (minim  = 00 - maxim  = 100). 
Ap sând pe tasta  (det. 8 - fig. 1) înainte s  treac  5 secunde, puterea maxi-
m  va r mâne cea pe care tocmai a i reglat-o. Ie i i din modul TEST (vezi sez. 4.1).
4.2 Punerea în func iune

B
Verific ri care trebuie efectuate la prima aprindere i dup  toate opera iile de
între inere care au impus deconectarea de la instala ii sau o interven ie la di-
spozitivele de siguran  sau la p r i ale centralei:

Înainte  de pornirea centralei
• Deschide i eventualele supape de blocare  între central i instala ii.
• Verifica i etan eitatea instala iei de gaz, ac ionând cu  grij i folosind o solu ie de

ap  cu s pun pentru  a c uta eventualele pierderi de la racorduri.
• Verifica i preînc rcarea corect  a vasului de expansiune (det. sez. 5.4).
• Umple i instala ia hidraulic i asigura i o evacuare complet   a aerului din central

i din instala ie, deschizând  supapa de evacuare aer montat  pe central i even-
tualele supape  de evacuare din instala ie.

• Umple i sifonul de evacuare a condensului i verifica i racordarea corect  la insta-
la ia de evacuare a condensului.

• Verifica i s  nu existe pierderi de ap  în instala ie,  în circuitele de ap  menajer , la
racorduri sau în central .

• Verifica i racordarea corect  a instala iei electrice i buna func ionare a instala iei de
împ mântare.

• Verifica i ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de înc lzire  s  fie cea nece-
sar

• Verifica i s  nu existe lichide sau materiale inflamabile  în imediata apropiere a cen-
tralei.

Verific ri în timpul func ion rii
• Porni i aparatul a a cum se arat  în sez. 2.3.
• Verifica i etan eitatea circuitului de combustibil i a instala iilor de ap .
• Controla i eficien a co ului de fum i a conductelor aer-gaze arse în timpul

func ion rii centralei.
• Verifica i etan eitatea corect i func ionalitatea sifonului i a instala iei de evacuare

a condensului.
• Controla i ca circula ia apei, între central i instala ii, s  se desf oare corect.
• Asigura i-v  c  valva de gaz moduleaz  corect, atât în faza de înc lzire, cât i în

cea de preparare a apei calde menajere.
• Verifica i aprinderea în bune condi ii a centralei, efectuând diferite încerc ri de

aprindere i de stingere, cu ajutorul termostatului de camer  sau al comenzii la di-
stan .

• Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ie irea gazelor arse din central ,
verifica i ca nivelul de CO2 din gazele arse, cu centrala în stare de func ionare la pu-
terea maxim i minim , s  corespund  cu cel prev zut în tabelul cu datele tehnice
pentru respectivul tip de gaz.

• Asigura i-v  ca valoarea consumului de combustibil indicat  de contor s  corespun-
d  cu valoarea indicat  în tabelul cu datele tehnice de la sez. 5.4.

• Verifica i programarea corect  a parametrilor i efectua i eventualele personaliz ri
necesare (curb  de compensare, putere, temperaturi etc.).

4.3 Între inerea
Controlul periodic
Pentru a men ine în timp corecta func ionare a aparatului, e necesar s  solicita i perso-
nalului calificat un control anual care s  prevad  urm toarele verific ri:
• Dispozitivele de control i de siguran  (valv  de gaz, debitmetru, termostate etc.)

trebuie s  func ioneze corect.
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie s  fie perfect eficient.
• Camera etan  trebuie s  fie ermetic .
• Conductele i terminalul aer-gaze arse nu trebuie s  fie blocate i nu trebuie s  pre-

zinte pierderi.
• Sistemul de evacuare al condensului trebuie s  fie eficient i nu trebuie s  prezinte

pierderi sau blocaje.
• Arz torul i schimb torul de c ldur  trebuie s  fie curate i f r  incrusta ii. Pentru o

eventual  cur are nu utiliza i produse chimice sau perii de o el.

• Electrodul nu trebuie s  aib  incrusta ii i trebuie s  fie pozi ionat corect.
• Instala iile de gaz i de ap  trebuie s  fie etan e.
• Presiunea apei din instala ia rece trebuie s  fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar,

aduce i-o din nou la aceast  valoare.
• Pompa de circula ie nu trebuie s  fie blocat .
• Vasul de expansiune trebuie s  fie plin.
• Debitul de gaz i presiunea trebuie s  corespund  cu valorile indicate în tabelele re-

spective.

A
Eventuala cur are a carcasei, a panoului de comand i a p r ilor finisate ale
centralei se poate face cu o cârp  moale i umed , eventual îmbibat  cu ap
cu s pun. Trebuie evita i to i detergen ii abrazivi i solven ii.

Deschiderea carcasei
Pentru a deschide carcasa centralei (fig. 31):
1. De uruba i uruburile (1)
2. Ridica i carcasa (2)
3. Roti i i scoate i carcasa (3)

fig. 31 - Deschiderea carcasei
Analizarea combustiei
Se poate efectua analizarea combustiei prin punctele de prelevare aer (det. 2) i gaze
arse (det. 1) indicate în fig. 32.
Pentru a efectua m sur toarea proceda i astfel:
1. Deschide i punctele de prelevare aer i gaze arse
2. Introduce i sondele
3. Ap sa i pe tastele "+" i "-" timp de 5 secunde, pentru a activa modul TEST
4. A tepta i 10 minute pentru ca centrala s  ating  stabilitatea
5. Efectua i m sur toarea
Pentru metan, valoarea pentru CO2 trebuie s  fie cuprins  între 8,7 i 9 %.
Pentru GPL, valoarea pentru CO2 trebuie s  fie cuprins  între 9,5 i 10 %.

A
Analizele efectuate cu centrala nestabilizat  pot duce la erori de m surare.

fig. 32 - Analizarea combustiei
4.4 Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea
Centrala este dotat  cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul apari iei unei
anomalii la central , afi ajul clipe te intermitent împreun  cu simbolul anomaliei (det. 20
- fig. 1), indicând codul anomaliei.
Exist  anomalii care cauzeaz  bloc ri permanente (desemnate cu litera “A”): pentru re-
luarea func ion rii e suficient s  ap sa i tasta RESET (det. 8 - fig. 1) timp de 1 secund ,
sau tasta RESET a cronocomenzii la distan  (op ional), dac  este instalat ; dac  cen-
trala nu porne te din nou, e necesar s  rezolva i mai întâi anomalia.
Alte anomalii cauzeaz  bloc ri temporare (desemnate cu litera “F”), care sunt restabilite
automat, imediat ce valoarea revine în regimul de func ionare normal al centralei.
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Tabel anomalii

Tabel. 5 - List  anomalii

5. CARACTERISTICI I DATE TEHNICE
5.1 Dimensiuni i racorduri

fig. 33 - Dimensiuni i racorduri
1 = Tur instala ie -  3/4”
3 = Intrare gaz -  3/4”
5 = Retur instala ie -  3/4”
5.2 Vedere general i componente principale

fig. 34 - Vedere general

Cod anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie

A01 Arz torul nu se aprinde

Lipsa gazului
Controla i ca debitul de gaz la central  s
fie regulat, iar aerul din evi s  fi fost eva-
cuat

Anomalie electrod de 
detectare / aprindere

Controla i cablajul electrodului i dac
acesta e pozi ionat corect i nu are incru-
sta ii

Valv  gaz defect Verifica i i înlocui i valva de gaz
Presiunea gazului din 
re ea e insuficient Verifica i presiunea gazului din re ea

Sifon înfundat Verifica i i eventual cur a i sifonul

A02 Semnal prezen  flac r
cu arz torul stins

Anomalie electrod Verifica i cablajul electrodului de ionizare
Anomalie cartel Verifica i cartela

A03 Interven ie protec ie 
supratemperatur

Senzor circuit de înc l-
zire defect

Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului din circuitul de înc l-
zire

Lipsa circula iei apei în 
instala ie Verifica i pompa de circula ie

Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

A04 Interven ie siguran  con-
duct  evacuare gaze arse

Anomalia F07 generat
de 3 ori în ultimele 24 ore

Vezi anomalia F07

A05 Interven ie protec ie ven-
tilator

Anomalia F15 generat
timp de 1 or  consecutiv Vezi anomalia F15

A06
Lipsa fl c rii dup  faza 
de aprindere (de 6 ori în 4 
min.)

Anomalie electrod de ioni-
zare

Controla i pozi ia electrodului de ionizare 
i eventual înlocui i-l

Flac r  instabil Controla i arz torul
Anomalie Offset valv  de 
gaz

Verifica i calibrarea Offset la puterea 
minim

Conducte aer/gaze arse 
înfundate

Îndep rta i blocajul din horn, din con-
ductele de evacuare gaze arse i admisie 
aer i din terminale

Sifon înfundat Verifica i i eventual cur a i sifonul

F07 Temperatur  gaze arse 
ridicat

Co  de fum par ial blocat 
sau insuficient

Controla i eficien a co ului de fum, a con-
ductelor de evacuare gaze arse i a ter-
minalului de ie ire

Pozi ionare senzor gaze 
arse

Verifica i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului de gaze arse

F10 Anomalie senzor de tur 1
Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit
Cablaj întrerupt

F11 Anomalie senzor retur
Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit
Cablaj întrerupt

F12 Anomalie senzor ap
cald  menajer

Senzor defect
Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F13 Anomalie senzor gaze 
arse

Senzor defect
Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F14 Anomalie senzor de tur 2
Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit
Cablaj întrerupt

F15 Anomalie ventilator

Lipsa tensiunii de alimen-
tare 230V Verifica i cablajul conectorului cu 3 borne

Semnal tahimetric între-
rupt Verifica i cablajul conectorului cu 5 borne

Ventilator deteriorat Verifica i ventilatorul

F34 Tensiune de alimentare 
mai mic  de 170V

Probleme la re eaua
electric Verifica i instala ia electric

F35 Frecven a din re ea e 
anormal

Probleme la re eaua
electric Verifica i instala ia electric

F37 Presiunea apei din 
instala ie nu e corect

Presiune prea sc zut Umple i instala ia
Presostatul de ap  nu 
este conectat sau este 
defect

Verifica i senzorul

F39 Anomalie sond  extern

Sond  defect  sau scur-
tcircuit cablaj Verifica i cablajul sau înlocui i senzorul

Sond  deconectat  dup
ce a i activat temperatura 
variabil

Conecta i din nou sonda extern  sau 
dezactiva i temperatura variabil

A41 Pozi ionare senzori Senzor tur deconectat de 
la tub

Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului din circuitul de înc l-
zire

F42 Anomalie senzor înc lzire Senzor defect Înlocui i senzorul

A62
Lips  de comunicare între 
unitatea de comand i
valva de gaz

Unitatea de comand  nu 
e conectat

Conecta i unitatea de comand  la valva 
de gaz

Valv  deteriorat Înlocui i valva
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5.3 Circuitul hidraulic

fig. 35 - Circuitul hidraulic
Legend  fig. 34 e fig. 35
5 Camer  etan
7 Intrare gaz
10 Tur instala ie
11 Retur instala ie
14 Supap  de siguran
16 Ventilator
19 Camer  de ardere
22 Arz tor
32 Pomp  de circula ie înc lzire
36 Evacuare automat  aer
44 Valv  de gaz
81 Electrod de aprindere
82 Electrod de detectare
114 Presostat ap
145 Manometru
154 Tub evacuare condens 
161 Schimb tor de c ldur  cu condensare 
186 Senzor de retur 
191 Senzor temperatur  gaze arse
193 Sifon
196 Rezervor condens 
210 Retur boiler
278 Senzor dublu (Siguran  + Înc lzire) 

5.4 Tabel cu datele tehnice
În coloana din dreapta e indicat  abrevierea utilizat  pe pl cu a cu datele tehnice.

5.5 Diagrame
Pierderi de sarcin  / în l ime de pompare pompe de circula ie

fig. 36
A Pierderi de sarcin  în central
1 - 2 - 3 Vitez  pomp  de circula ie
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� Dat Unitate Valoare
Putere termic  max. înc lzire kW 49.8 (Q)
Putere termic  min. înc lzire kW 11.2 (Q)
Putere termic  max. înc lzire (80/60°C) kW 48.8 (P)
Putere termic  min. înc lzire (80/60°C) kW 11.0 (P)
Putere termic  min. înc lzire (50/30°C) kW 53.0
Putere termic  min. înc lzire (50/30°C) kW 12.0
Randament Pmax (80-60°C) % 98.0
Randament Pmin (80-60°C) % 98.5
Randament Pmax (50-30°C) % 106.4
Randament Pmin (50-30°C) % 107.5
Randament 30% % 109
Presiune gaz alimentare G20 mbar 20

Debit gaz max. G20 m3/h 5.27

Debit gaz min. G20 m3/h 1.19

Presiune gaz alimentare G31 mbar 37
Debit gaz max. G31 kg/h 3.9
Debit gaz min. G31 kg/h 0.88

Clas  eficien  directiva 92/42 CEE -

Clas  de emisii NOx - 5 (NOx)
Presiune max. de func ionare înc lzire bar 6 (PMS)
Presiune min. de func ionare înc lzire bar 0.8
Temperatur  max. înc lzire °C 95 (tmax)
Con inut ap  înc lzire L 2.7
Grad de protec ie IP X5D
Tensiune de alimentare V/Hz 230V/50Hz
Putere electric  absorbit W 190
Greutate în gol kg 57
Tip de aparat C13-C23-C33-

C43-C53-C63-
C83-B23-B33

PIN CE 0063AS4812
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5.6 Schem  electric

fig. 37 - Schem  electric
Legend  fig. 37
16 Ventilator
32 Pomp  de circula ie înc lzire
44 Valv  de gaz
72 Termostat de camer  (nu este furnizat)
72b Al doilea termostat de camer  (nu este furnizat)
81 Electrod de aprindere
82 Electrod de detectare
95 Valv  deviatoare (nu este furnizat )

A = Faza înc lzire
B = Faza ap  cald  menajer
C = Neutru
NOT : Pentru valve cu 2 fire cu retur cu arc, utiliza i conexiunile B i C

98 Întrerup tor
114 Presostat ap
130 Pomp  de circula ie ap  cald  menajer  (nu este furnizat )
138 Sond  extern  (nu este furnizat )
139 Cronocomand  la distan  (nu este furnizat )
155 Sond  temperatur  boiler (nu este furnizat )
186 Senzor retur
191 Senzor temperatur  gaze arse
256 Semnal pomp  de circula ie înc lzire modulant
278 Senzor dublu (Siguran  + Înc lzire)
298 Senzor de temperatur  cascad  (nu este furnizat)
299 Intrare 0-10 Vdc
300 Contact arz tor aprins (contact curat)
301 Contact anomalie (contact curat)
302 Intrare reset la distan  (230 Vol i)
306 Pomp  de circula ie instala ie înc lzire (nu este furnizat )
307 A doua pomp  de circula ie instala ie înc lzire (nu este furnizat )
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Declara ie de conformitate
Produc tor: FERROLI S.p.A.
Adres : Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar  c  acest aparat este în conformitate cu urm toarele directive CEE:
• Directiva Aparate cu Gaz 90/396
• Directiva Randament 92/42
• Directiva Joas  Tensiune 73/23 (modificat  de 93/68)
• Directiva Compatibilitate Electromagnetic  89/336 (modificat  de 93/68)

Pre edinte i reprezentant legal
Cavaler al Muncii

Dante Ferroli

RO



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
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