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Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

Măsuri de siguranţă
Pentru siguranţa dumneavoastră
Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a
exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Pericol
Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune pentru
persoane.

!

Atenţie
Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune materiale
şi daune pentru mediul înconjurător.

Indicaţie
Informaţiile trecute sub denumirea de
indicaţie conţin informaţii suplimentare.
Persoanele cărora se adresează
aceste instrucţiuni
Aceste instrucţiuni de utilizare se adresează persoanelor care deservesc instalaţia de încălzire.
Aparatul nu este prevăzut pentru a fi
folosit de persoane (inclusiv copii) cu
dezabiltăţi fizice, senzoriale sau psihice
sau fără experienţă şi/sau fără cunoştinţele necesare, el putând fi utilizat de
aceste categorii de persoane doar dacă
ele sunt supravegheate de o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor sau
dacă au fost instruite în sens de către
aceasta.

!
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Atenţie
Copiii trebuie supravegheaţi.
Copiii trebuie supravegheaţi ca
să nu se joace cu aparatul.

Pericol
Lucrările efectuate la instalaţia
de încălzire fără respectarea
măsurilor de siguranţă corespunzătoare, pot conduce la accidente care pun în pericol viaţa
unor persoane.
■ Intervenţiile la instalaţia de gaz
trebuie executate numai de
către instalatori autorizaţi de
DISTRIGAZ.
■ Lucrările la instalaţia electrică
vor fi executate numai de electricieni calificaţi.
Măsuri ce trebuie luate în caz de
miros de gaz
Pericol
Emanarea gazului poate conduce la explozii care pot avea ca
urmare accidentări grave.
■ Nu fumaţi! Evitaţi focul deschis
şi formarea de scântei. Nu
aprindeţi niciodată lumina şi nu
conectaţi aparatele electrice.
■ Se închide robinetul de gaz.
■ Deschideţi ferestrele şi uşile.
■ Evacuaţi persoanele din zona
de pericol.
■ Informaţi din afara clădirii firmele DISTRIGAZ şi ELECTRICA şi firma de instalaţii de
încălzire.
■ Dispuneţi întreruperea alimentării electrice a clădirii
dintr-un loc sigur (din afara
clădirii).
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Explicarea măsurilor de siguranţă

Măsuri de siguranţă
Pentru siguranţa dumneavoastră (continuare)
Măsuri ce trebuie luate în caz de
miros de gaze arse
Pericol
Gazele arse pot conduce la intoxicaţii care pun viaţa în pericol.
■ Închideţi instalaţia de încălzire.
■ Aerisiţi încăperea de amplasare a instalaţiei.
■ Închideţi uşile spre încăperile
de locuit.

Condiţii care trebuie îndeplinite de
încăperea de amplasare

!

Măsuri ce trebuie luate în caz de
incendiu
Pericol
În caz de incendiu există pericol
de accidentare prin arsuri şi pericol de explozie.
■ Închideţi instalaţia de încălzire.
■ Închideţi robineţii pe conductele de combustibil.
■ Utilizaţi un extinctor verificat
pentru clasele de incendiu
ABC.

Atenţie
Condiţiile de ambianţă neadecvate pot provoca avarii la instalaţia de încălzire şi pot pune în pericol funcţionarea sigură a instalaţiei.
■ Se vor asigura temperaturi de
ambianţă peste 0 ºC şi sub
35 ºC.
■ Se va evita poluarea aerului cu
hidrocarburi halogenate (conţinute de exemplu în vopsele,
solvenţi şi detergenţi) şi existenţa prafului în cantitate mare
(de exemplu prin lucrări de şlefuire).
■ Se va evita un grad sporit de
umiditate (de exemplu prin
uscarea rufelor în mod uzual).
■ Nu se vor închide gurile de
aerisire existente.

Componente suplimentare, piese de
schimb şi piese supuse uzurii
Atenţie
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instalaţia
de încălzire pot cauza deteriorări
ale instalaţiei de încălzire sau să
influenţeze defavorabil funcţionarea acesteia.
Montajul respectiv înlocuirea pieselor se va realiza numai de către
firma specializată în instalaţii de
încălzire.
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Generalităţi
Prima punere în funcţiune
Prima punere în funcţiune şi adaptarea
automatizării la condiţiile locale şi constructive, precum şi instruirea utilizatorului cu privire la exploatarea instalaţiei
trebuie să fie efectuate de către firma
specializată în instalaţii de încălzire.

Ca utilizator al unei instalaţii de încălzire
noi, aveţi obligaţia să o înregistraţi imediat la serviciul competent din raza teritorială respectivă. Serviciul respectiv vă
comunică informaţii referitoare la activităţile pe care trebuie să le efectueze la
instalaţia de încălzire (de exemplu
măsurători periodice, curăţare).

Instalaţia este reglată din fabricaţie
Automatizarea este reglată din fabricaţie
pe „Încălzire şi apă caldă“.
Instalaţia de încălzire este astfel
pregătită pentru funcţionare:
Încălzirea
■ Între orele 6.00 şi 22.00, încăperile se
încălzesc la o „Temperatură de
ambianţă reglată“ de 20 °C (regim de
încălzire normal).
■ Între orele 22.00 şi 6.00, încăperile se
încălzesc la o „Temperatură de
ambianţă reglată redusă“ de 3 °C
(regim de anitîngheţ).
■ La prima punere în funcţiune, firma de
instalaţii de încălzire poate efectua şi
alte reglaje la cerere.
Toate reglajele pot fi modificate oricând, în mod individual şi conform
dorinţelor dumneavoastră (vezi capitolul „Încălzirea“).

Prepararea apei calde menajere
■ Între orele 5.30 şi 22.00, apa menajeră
este încălzită la „Temperatura
reglată pentru apă caldă menajeră“
de 50 °C. Dacă sistemul include o
pompă de recirculare, aceasta este
pornită.
■ Între orele 22.00 şi 5.30 nu se realizează încălzirea apei din boilerul de
apă caldă menajeră prin circulaţia
agentului termic. Dacă sistemul
include o pompă de recirculare,
aceasta este oprită.
■ La prima punere în funcţiune, firma de
instalaţii de încălzire poate efectua şi
alte reglaje la cerere.
Toate reglajele pot fi modificate oricând, în mod individual şi conform
dorinţelor dumneavoastră (vezi capitolul „Prepararea apei calde menajere“).

Comutarea la ora de iarnă/vară
■ Această comutare se realizează automat.
6
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Protecţia la îngheţ
■ Protecţia la îngheţ a cazanului şi a
acumulatorului de apă caldă menajeră
este asigurată.

Generalităţi
Instalaţia este reglată din fabricaţie (continuare)
Ora şi data
■ Ziua săptămânii şi ora au fost setate
de către firma de instalaţii la prima
punere în funcţiune.

Pană de curent
■ În cazul unei căderi de tensiune, reglajele se păstrează în memorie.

Termeni de specialitate
Pentru o mai bună înţelegere a funcţiilor
automatizării, consultaţi capitolul „Explicarea termenilor de specialitate“ din
Anexă (vezi pag. 44).

Sfaturi pentru economisirea de energie

B

D
C
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A

Utilizaţi posibilităţile de reglare oferite de
automatizare A şi de telecomandă (în
cazul în care este disponibilă):
■ Nu supraîncălziţi încăperile, fiecare
reducere a temperaturii de ambianţă
cu un grad înseamnă o economie de
până la 6% la costurile de încălzire.
Nu reglaţi temperatura de ambianţă la
o valoare mai mare de 20 °C (vezi
pag. 17).
■ Nu reglaţi temperatura apei calde
menajere la o valoare prea ridicată
(vezi pag. 23).
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Generalităţi
Sfaturi pentru economisirea de energie (continuare)
■ Activaţi pompa de recirculare doar
atunci când se consumă apă caldă
menajeră. În acest scop, reglaţi în mod
corespunzător programul de timp (vezi
pag. 25).
■ Alegeţi regimul de funcţionare care vă
satisface cerinţele de moment:
– Pentru absenţe pe termen scurt (de
ex. o plimbare la cumpărături), alegeţi funcţionarea în „Regim economic“ (vezi pag. 21).
Temperatura de ambianţă va fi
redusă cât timp regimul economic
este activat.
– Dacă plecaţi într-o călătorie, setaţi
automatizarea pe „Program de
vacanţă“ (vezi pag. 22).
Cât timp este activat „Programul de
vacanţă”, temperatura de ambianţă
va fi redusă, iar prepararea apei
calde menajere va fi deconectată.
– În timpul verii, atunci când nu doriţi
să încălziţi încăperile, dar aveţi
nevoie de apă caldă menajeră,
setaţi automatizarea pe regimul de
funcţionare „Doar apă caldă“ (vezi
pag. 23).
– În cazul în care, pe o perioadă mai
lungă de timp, nu doriţi nici încălzirea încăperilor şi nici nu aveţi nevoie
de apă caldă, setaţi automatizarea
pe „Regim deconectat“ (vezi
pag. 15).

Alte recomandări:
■ Aerisiţi corect.
Deschideţi ferestrele B complet pentru scurt timp şi închideţi pe această
perioadă ventilele cu termostat C
■ Închideţi jaluzelele (dacă există) de la
ferestre atunci când se înserează.
■ Reglaţi corect ventilele cu termostat C.
■ Nu blocaţi accesul la radiatoarele D
şi la ventilele cu termostat C.
■ Supravegheaţi consumul de apă caldă
menajeră: pentru un duş se consumă
în general mai puţină energie decât
pentru o baie.
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Pentru alte funcţii ale automatizării cu rol
de economisire a energiei, adresaţi-vă
firmei specializate în instalaţii de
încălzire.
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Despre operare
Elementele de comandă
Toate reglajele pentru instalaţia de
încălzire se pot efectua în mod centralizat, de la unitatea de comandă a automatizării.
Dacă în încăperi sunt instalate telecomenzi, puteţi efectua reglajele şi de la
acestea.

Indicaţie
Unitatea de comandă poate fi instalată
într-un soclu pentru montare pe perete.
Acesta se poate livra ca accesoriu. Pentru informaţii, adresaţi-vă firmei specializate în instalaţii de încălzire.

Instrucţiuni de utilizare pentru
telecomandă

Temperatură cazan
Încălzire

48°C

Apă caldă menajeră
Energie solară
Informaţie
Selectare cu

(

Ajungeţi la pasul anterior din meniu
sau anulaţi un proces de reglare
început
Taste-cursor
Parcurgeţi meniul sau setaţi valori

OK Confirmaţi selecţia făcută sau
memoraţi reglajul efectuat
Accesaţi textul de ajutor aferent elementului selectat din meniu
Accesaţi meniul extins

Meniul Ajutor
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Primiţi explicaţii, sub forma unei instrucţiuni pe scurt, cu privire la elementele de
comandă şi indicaţia cu privire la selecţia
circuitului de încălzire (vezi pag. 16).

Modul de accesare a instrucţiunii pe
scurt:
■ Screensaver-ul este activ:
Apăsaţi tasta .
■ Vă aflaţi undeva în meniu:
Apăsaţi
de câte ori este necesar,
până ce apare meniul de bază (vezi
pag. 10).
Accesaţi elementul de meniu „Ajutor“.
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Despre operare
Meniul
Aveţi la dispoziţie două niveluri de
comandă, „meniul de bază“ şi „meniul
extins“.
Meniul de bază

Temperatură cazan
Încălzire

48°C

Apă caldă menajeră
Energie solară
Informaţie
Selectare cu

(

O privire de ansamblu asupra meniului
găsiţi la pagina 41.
Modul de accesare a meniului de bază:
■ Screensaver-ul este activ:
Apăsaţi o tastă oarecare.
■ Vă aflaţi undeva în meniu:
Apăsaţi
de câte ori este necesar,
până ce apare meniul de bază.
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În meniul de bază puteţi efectua şi interoga reglajele cel mai frecvent utilizate:
■ Reglarea temperaturii de ambianţă
■ Reglarea temperaturii apei calde
menajere
■ Reglarea programului de funcţionare
■ Reglarea funcţiei de confort
■ Reglarea funcţiei de economisire a
energiei „Regim economic“
■ Interogarea stării regimului
■ Interogarea temperaturilor, de ex. a
temperaturii exterioare

10

Despre operare
Meniul (continuare)
Meniul extins

Meniu
Încălzire
Apă caldă menajeră
Informaţie
Reglaje
Selectare cu

(

În „meniul extins“ puteţi efectua şi interoga reglaje rar utilizate din intervalul de
funcţii ale automatizării, de ex. reglarea
programului de vacanţă şi a programelor
de timp.
O privire de ansamblu asupra meniului
găsiţi la pagina 42.

Modul de accesare a meniului extins:
■ Screensaver-ul este activ:
Apăsaţi o tastă oarecare şi apoi
.
■ Vă aflaţi undeva în meniu:
Apăsaţi pe
.

Modul de comandă
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În cazul în care nu aţi mai efectuat de
câteva minute niciun reglaj la unitatea de
comandă, screensaver-ul se activează.

11

Despre operare
Modul de comandă (continuare)
Apăsaţi tasta OK. Veţi ajunge în meniul
de bază (vezi pag. 10).

Temperatură cazan
Încălzire

48°C

Apă caldă menajeră
Energie solară
Informaţie

A

Selectare cu

(

În următorul exemplu este ilustrată procedura pentru reglaje cu linii de dialog
diferite.
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Elementul selectat din meniu apare evidenţiat pe fond alb.
În linia de dialog A sunt afişate instrucţiunile de procedură necesare.
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Despre operare
Modul de comandă (continuare)

48°C

Temperatură cazan
Încălzire
Apă caldă menajeră
Energie solară
Informaţie
Selectare cu

(

OK
Ù CÎ1
CÎ1 ÚÚ

Circuit încălzire 1
Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic

Ú

ß

Selectare cu

Ù CÎ2 Ú

Select. circ. încălz.

20°C

Circuit încălzire 2
A fost selectat

(

OK

OK
ÙÙCÎ2
CÎ2 ÚÚ

Circuit încălzire 2
Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic

Selectare cu

20°C

ß
(

OK
Temperatură amb. regl.

CÎ1

20°C
Modificare cu

(

V sau v
Temperatură amb. regl.

CÎ1

22°C
Preluare cu

OK

OK
Temperatură amb. regl.

CÎ1

22°C
Preluat

OK
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Circuit încălzire 1
Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic

Selectare cu

Ù CÎ1 Ú
22°C
22°C

ß
(
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Pornirea şi oprirea
Pornirea instalaţiei de încălzire
AB C

D

Temperatură cazan
Încălzire

48°C

Apă caldă menajeră
Energie solară
Informaţie
1

2

0

3
4

Selectare cu

(

bar

E

A Semnalizator de avarie (roşu)
B Semnalizator de funcţionare
(verde)

C Tastă de deblocare (reset)
D Comutator pornit-oprit
E Manometru (afişajul presiunii)

1. Controlaţi presiunea din instalaţia de
încălzire prin intermediul
manometrului. Dacă indicatorul se
află sub valoarea de 1,0 bar, presiunea în instalaţia de încălzire este
prea scăzută. În acest caz, se completează cu apă sau se informează
firma specializată în instalaţii de
încălzire.

3. La Vitodens şi Vitopend:
Deschideţi robinetul de gaz.

Indicaţie
Aerul de ardere se preia din
încăperea de amplasare a cazanului
în cazul funcţionării cu racord la coş.
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4. Conectaţi la reţeaua electrică, de
exemplu la siguranţa separată sau la
un întrerupător principal.
5. Conectaţi comutatorul pornit-oprit
„ “.
După scurt timp, pe afişaj apare
meniul de bază (vezi pag. 10) şi semnalizatorul de funcţionare de culoare
verde se aprinde. Instalaţia de
încălzire şi, dacă există, şi telecomenzile sunt gata de funcţionare.
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2. La funcţionarea cu racord la coş:
Se verifică dacă gurile de aerisire din
încăperea de amplasare a cazanului
sunt deschise şi dacă nu sunt blocate.

Indicaţie
Solicitaţi firmei specializate în instalaţii de încălzire explicaţii cu privire la
amplasamentul şi manevrarea acestor componente.

Pornirea şi oprirea
Oprirea instalaţiei de încălzire
Cu protecţie la îngheţ
Selectaţi pentru fiecare circuit de
încălzire regimul de funcţionare „Regim
deconectat“.

Încheierea regimului de funcţionare
Regim deconectat
Selectaţi un alt regim de funcţionare.

Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire (vezi pagina 16).
3. „Regim funcţionare“
4. „Regim deconectat“
■ Încălzirea este oprită.
■ Nu se prepară apă caldă menajeră.
■ Protecţia la îngheţ a cazanului şi a
acumulatorului de apă caldă menajeră
este activată.

Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire (vezi pagina 16).
3. „Regim funcţionare“
4. „Doar apă caldă“ (regim de vară,
fără încălzire)
sau
„Încălzire şi apă caldă“ (încălzire şi
preparare apă caldă menajeră)

Indicaţie
Pentru a nu se bloca, pompele de circulaţie intră automat într-un regim scurt de
funcţionare o dată la 24 de ore.

Fără protecţie la îngheţ (scoatere din funcţiune)
1. Deconectaţi comutatorul pornit-oprit
„ “.
2. La Vitodens şi Vitopend:
Închideţi robinetul de gaz.
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Indicaţie
Solicitaţi firmei specializate în instalaţii de încălzire explicaţii cu privire la
amplasamentul şi manevrarea acestor componente.

4. Dacă se aşteaptă temperaturi exterioare mai mici de 3 °C, luaţi măsurile
adecvate pentru protecţia la îngheţ a
instalaţiei de încălzire. Dacă este
necesar, luaţi legătura cu firma specializată în instalaţii de încălzire.
Indicaţie
După o perioadă mai lungă de scoatere
de funcţiune, este posibil să fie necesară
reglarea din nou a datei şi orei (vezi
pag. 28).

3. Deconectaţi instalaţia de încălzire de
la reţea, de exemplu de la siguranţa
separată sau de la un întrerupător
principal.
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Încălzirea
Reglaje necesare (încălzire)
În cazul în care doriţi să încălziţi
încăperile, verificaţi următoarele puncte:
■ Aţi selectat circuitul de încălzire?

Pentru reglaje, consultaţi capitolul
următor.
■ Aţi reglat temperatura de ambianţă
dorită?
Pentru reglare, vezi pag. 17.
■ Aţi reglat instalaţia la regimul de funcţionare adecvat?
Pentru reglare, vezi pag. 17.
■ Aţi reglat programul de timp dorit?
Pentru reglare, vezi pag. 18.

Selectarea circuitului de încălzire

Circuit încălzire 1
Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic
Selectare cu

ÙÙ CÎ1
CÎ1 ÚÚ
21°C

ß

Select. circ. încălz.

Ú

(

Din fabrică, circuitele de încălzire sunt
denumite „Circuit încălzire 1“ (CÎ1)
„Circuit încălzire 2“ (CÎ2) şi „Circuit
încălzire 3“ (CÎ3).
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Exemplu:
■ „Circuit încălzire 1“ este circuitul
pentru încăperile locuite de dvs.
■ „Circuit încălzire 2“ este circuitul
pentru încăperile apartamentului
închiriat.

Ù CÎ2
Ú
CÎ2 Ú

Circuit încălzire 2
A fost selectat

În cazul în care dvs. (sau firma de instalaţii de încălzire) aţi modificat denumirea
circuitelor de încălzire (de ex. în
„Locuinţă chiriaşi“ sau o formulă similară), în loc de „Circuit încălzire 1“ este
afişată noua denumire (vezi pag. 27).
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Dacă este necesar, încălzirea tuturor
încăperilor poate fi repartizată pe mai
multe circuite de încălzire.
■ În cazul instalaţiilor de încălzire cu mai
multe circuite de încălzire, pentru toate
reglajele de încălzire, selectaţi mai
întâi circuitul de încălzire la care doriţi
să efectuaţi o modificare.
■ Această posibilitate de selecţie nu
este disponibilă în cazul instalaţiilor de
încălzire cu un singur circuit de
încălzire.

Încălzirea
Reglarea temperaturii de ambianţă
Reglarea temperaturii de ambianţă
pentru regimul de încălzire normal
Reglaj din fabricaţie: 20 °C
Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire (vezi pagina 16).
3. „Temp. amb. regl.“
4. Reglaţi la valoarea dorită.
Reglarea temperaturii de ambianţă
pentru regimul de încălzire redus
(reducere pe timp de noapte)

Meniu extins
1.
2. „Încălzire“
3. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire (vezi pagina 16).
4. „Temp. amb. regl. red.“
5. Reglaţi la valoarea dorită.
Încăperile vor fi încălzite la această temperatură:
■ între fazele de timp pentru regimul de
încălzire normal (vezi pag. 18)
■ în timpul programului de vacanţă (vezi
pag. 22)

Reglaj din fabricaţie: 3 °C

Reglarea regimului de funcţionare pentru încălzire
Reglaj din fabricaţie: „Încălzire şi apă
caldă“
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Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire (vezi pagina 16).
3. „Regim funcţionare“
4. „Încălzire şi apă caldă“

■ Încăperile de pe circuitul de încălzire
selectat sunt încălzite conform valorilor specificate pentru temperatura de
ambianţă şi în funcţie de programul de
timp.
■ Apa menajeră se încălzeşte conform
valorilor specificate pentru temperatura apei calde şi conform programului
de timp.
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Încălzirea
Reglarea programului de timp pentru încălzire
■ Programul de timp pentru încălzire
este compus din faze de timp. Din
fabricaţie, este setată o fază de timp
de la ora 6.00 până la 22.00 pentru
toate zilele săptămânii.
■ Pentru regimul de încălzire normal
puteţi alege până la 4 faze de timp pe
zi. Pentru fiecare fază de timp, setaţi
momentul de începere, respectiv de
încheiere a fazei. Între aceste faze de
timp, încăperile sunt încălzite cu o
temperatură de ambianţă redusă (vezi
pag. 17).
■ Programul de timp poate fi reglat în
mod individual.
La reglarea programului, ţineţi seama
de faptul că instalaţia de încălzire are
nevoie de un anumit timp pentru a
aduce temperatura din încăperi la
valoarea dorită.
■ În „meniul extins“, la opţiunea „Informaţie“ puteţi interoga programul de
timp curent (pag. 30).

?

!
Încălzire

0

!
?

2

4

L-V

6

CÎ1

8 10 12 14 16 18 20 22 24

05:00 - 08:30
16:30 - 23:00
Selectare cu

u
u

Normal
Normal
(

Exemplu:
Cu excepţia zilei de luni, doriţi să setaţi
acelaşi program de timp pentru toate
zilele săptămânii:
Selectaţi secţiunea de săptămână
„Luni–Duminică“ şi reglaţi programul
de timp.
În final, selectaţi „Luni“ şi fixaţi programul de timp dorit pentru această zi.
Indicaţie
În cazul în care doriţi să întrerupeţi procesul de reglare, apăsaţi
de câte ori
este necesar, până când apare afişajul
dorit.
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Reglarea în meniul extins:
1.
2. „Încălzire“
3. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
4. „Progr. timp încălzire“
5. Selectaţi ziua sau grupul de zile dorite
din săptămână.
6. Selectaţi faza de timp !, ?, § sau
$.
7. Pentru fiecare fază de timp, setaţi
momentul de începere, respectiv de
încheiere.

Exemplu ilustrat:
■ Program de timp pentru intervalul luni
- vineri („L-V“)
■ Faza de timp !:
Între orele 5.00 şi 8.30
■ Faza de timp ?:
Între orele 16.30 şi 23.00
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Încălzirea
Reglarea programului de timp pentru încălzire (continuare)
Ştergerea fazei de timp
Setaţi pentru momentul de încheiere
aceeaşi oră ca pentru momentul de început. Pe display, pentru faza de timp
selectată, apare „- - : - -“.
Încălzire

0

2

4

L-V

6

CÎ1

8 10 12 14 16 18 20 22 24

? - -:- - - - -:- § - -:- - - - -:- Preluare cu

u
u

Normal
Normal
OK

Modificarea caracteristicii de încălzire
Regimul de încălzire a instalaţiei este
influenţat de înclinarea şi de nivelul
caracteristicii de încălzire selectate.
Informaţii mai detaliate cu privire la
caracteristica de încălzire se găsesc la
capitolul „Explicarea termenilor de specialitate“ de la pag. 45.

5. „Înclinare caract.“ sau „Nivel“

Reglaj din fabricaţie:
■ Înclinare: 1,4
■ Nivelul caracteristicii de încălzire: 0
■ Temperatură de ambianţă normală
(valoare reglată): 20 ºC
■ Temperatură de ambianţă redusă
(valoare reglată): 3 ºC

6. Reglaţi la valoarea dorită.
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Reglarea în meniul extins:
1.
2. „Încălzire“
3. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
4. „Caract. de încălzire“

Indicaţie
Pentru recomandări cu privire la
momentul şi modul în care să modificaţi înclinarea şi nivelul caracteristicii
de încălzire, apăsaţi tasta ?.

Exemplu:
Modificarea înclinării caracteristicii de
încălzire la 1,5.
O diagramă vă ilustrează modificarea
caracteristicii de încălzire atunci când
schimbaţi valoarea înclinării sau a nivelului.
Caract. de încălzire

CÎ1

100°C
23°C

20

10

0

Înclinare caract.
Modificare cu

81°C

68°C

55°C

41°C

-10

-20

-30

1,5

(
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Încălzirea
Modificarea caracteristicii de încălzire (continuare)
În funcţie de diferite valori ale temperaturii exterioare (reprezentate pe axa orizontală), temperaturile reglate pe turul
circuitului de încălzire sunt indicate pe un
fond alb.

Indicaţie
Reglajul unei valori prea ridicate sau
prea scăzute pentru înclinare sau nivel
nu dăunează instalaţiei de încălzire.

Oprirea încălzirii
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Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
3. „Regim funcţionare“
4. „Doar apă caldă“ (regim de vară,
fără încălzire)
sau
„Regim deconectat“ (protecţie la
îngheţ)
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Funcţiile de confort şi economisire a energiei
Funcţiile de confort şi economisire a energiei
Alegerea funcţiei de confort
Prin intermediul acestei funcţii puteţi
modifica temperatura de ambianţă pe
durata câtorva ore, de ex. dacă musafirii
rămân seara până mai târziu. În acest
caz nu este necesară modificarea reglajelor anterioare ale automatizării. În
acest regim de funcţionare, apa menajeră se încălzeşte până la temperatura
reglată, prin circulaţia agentului termic.
Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
3. „Regim petrecere“
Regim petrecere

20°C
Modificare cu

(

Circuit încălzire 1
Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic
Selectare cu

Ù CÎ1 Ú
Pornit

Þ
(

■ Încăperile vor fi încălzite la temperatura dorită.
■ Apa menajeră se încălzeşte până la
temperatura reglată, prin circulaţia
agentului termic.
Încheierea funcţiei de confort
■ Automat după 8 ore
sau
■ Automat, la comutarea pe regimul normal de încălzire, conform programului
de timp
sau
■ În meniul de bază, setaţi „Regim
petrecere“ pe „Închis“.

4. Reglaţi nivelul dorit al temperaturii de
ambianţă pe durata regimului de
petrecere.

Alegerea funcţiei de economisire a energiei Regim economic
Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
3. „Regim economic“
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Pentru a economisi energie, puteţi
reduce temperatura de ambianţă în timpul funcţionării în regim de încălzire normal, de ex. atunci când lipsiţi de acasă
timp de câteva ore.
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Funcţiile de confort şi economisire a energiei
Funcţiile de confort şi economisire a energiei (continuare)
Circuit încălzire 1
Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic
Selectare cu

Ù CÎ1 Ú
Pornit

â
(

Încheierea regimului economic
■ Automat, la comutarea pe regimul
redus de încălzire, conform programului de timp.
■ Prin reglare în meniul de bază.

Alegerea funcţiei de economisire a energiei Program de vacanţă
Pentru a economisi energie, de ex.
atunci când lipsiţi mai mult în timpul concediului, puteţi activa „Program de
vacanţă“.
Automatizarea este astfel reglată încât
programul de vacanţă acţionează asupra tuturor circuitelor de încălzire. Dacă
doriţi o modificare a acestei programări,
adresaţi-vă firmei specializate în instalaţii de încălzire.
În funcţie de regimul de funcţionare setat
(vezi pag. 17), programul de vacanţă
poate avea efecte diferite:
■ Regim de funcţionare „Încălzire şi
apă caldă“:
Încăperile sunt încălzite la temperatura de ambianţă reglată redusă (vezi
pag. 17). Prepararea apei calde este
oprită.
■ Regim de funcţionare „Doar apă
caldă“:
Pentru toate circuitele de încălzire
este activată doar protecţia la îngheţ
pentru cazan şi pentru acumulatorul
de apă caldă menajeră.

3. „Program de vacanţă“
Program de vacanţă
Zi plecare:
Data
Zi revenire:
Data
Modificare cu

CÎ1
Ma 24.02.2009
Mi 25.02.2009
(

4. Setaţi ziua dorită a plecării, respectiv
a revenirii din vacanţă.
Întreruperea sau ştergerea programului de vacanţă
Meniu extins
1.
2. „Încălzire“
3. „Program de vacanţă“
4. „Ştergere program“
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Reglarea în meniul extins:
1.
2. „Încălzire“
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Prepararea apei calde menajere
Reglaje necesare (preparare apă caldă menajeră)
În cazul în care doriţi să preparaţi apă
caldă menajeră, verificaţi următoarele
puncte:
■ Aţi reglat temperatura apei calde
menajere la valoarea dorită?
Pentru reglare, vezi pag. 23.

■ Aţi reglat instalaţia la regimul de funcţionare adecvat?
Pentru reglare, vezi pag. 23.
■ Aţi reglat programul de timp dorit?
Pentru reglare, vezi pag. 24.

Reglarea temperaturii apei calde menajere
Meniu de bază
1. „Apă caldă menajeră“
2. Se reglează valoarea dorită.

Reglarea regimului de funcţionare pentru prepararea apei
calde menajere
Indicaţie
Automatizarea este astfel reglată, încât
prepararea apei calde menajere este
activă în toate circuitele de încălzire.
Dacă doriţi o modificare a acestei programări, adresaţi-vă firmei specializate
în instalaţii de încălzire.
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Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
3. „Regim funcţionare“
4. „Încălzire şi apă caldă“ (cu încălzire)
sau
„Doar apă caldă“ (regim de vară,
fără încălzire)
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Prepararea apei calde menajere
Reglarea programului de timp pentru prepararea apei calde menajere

Reglarea în meniul extins:
1.
2. „Apă caldă menajeră“
3. „Progr. timp a.c.m.“
4. „Individual“
5. Selectaţi ziua sau grupul de zile dorite
din săptămână.
24

6. Selectaţi faza de timp !, ?, § sau
$.
7. Pentru fiecare fază de timp, setaţi
momentul de începere, respectiv de
încheiere.
Exemplu ilustrat:
■ Program de timp pentru intervalul luni
- vineri („L-V“)
■ Faza de timp !:
Între orele 4.30 şi 6.30
■ Faza de timp ?:
Între orele 15.30 şi 20.30
?

!
Apă caldă menajeră
L-V

0

!
?

2

4

6

CÎ1

8 10 12 14 16 18 20 22 24

04:30 - 06:30
15:30 - 20:30
Selectare cu

u
u

Pornit
Pornit
(

Exemplu:
Cu excepţia zilei de luni, doriţi să setaţi
acelaşi program de timp pentru toate
zilele săptămânii:
Selectaţi secţiunea de săptămână
„Luni–Duminică“ şi reglaţi programul
de timp.
În final, selectaţi „Luni“ şi fixaţi programul de timp dorit pentru această zi.
Indicaţie
În cazul în care doriţi să întrerupeţi procesul de reglare, apăsaţi
de câte ori
este necesar, până când apare afişajul
dorit.
5575 643 RO

■ Programul de timp pentru prepararea
apei calde menajere este compus din
faze de timp. Din fabricaţie, este setată
o fază de timp de la ora 5.30 până la
22.00 pentru toate zilele săptămânii.
■ Din fabricaţie, funcţionarea pentru prepararea apei calde menajere este
reglată pe Regim automat. Aceasta
înseamnă că, în timpul funcţionării în
regim de încălzire normal (vezi
pag. 18) apa menajeră este încălzită
la temperatura reglată prin circulaţia
agentului termic. Pentru ca utilizatorul
să aibă apă caldă chiar de la începutul
funcţionării în regim de încălzire normal, faza de timp pentru prepararea
apei calde începe în mod automat cu
o jumătate de oră mai devreme decât
faza pentru regimul normal de
încălzire.
■ În cazul în care nu doriţi ca instalaţia
să funcţioneze în regim automat,
puteţi alege în mod individual până
la 4 faze de timp pe zi pentru prepararea apei calde. Pentru fiecare fază de
timp, setaţi momentul de începere,
respectiv de încheiere a fazei.
La reglare, ţineţi seama de faptul că
instalaţia de încălzire are nevoie de un
anumit timp pentru a aduce temperatura apei calde la valoarea dorită.
■ În „meniul extins“, la opţiunea „Informaţie“, puteţi interoga programul de
timp curent (vezi pag. 30).

Prepararea apei calde menajere
Reglarea programului de timp pentru prepararea… (continuare)
Ştergerea fazei de timp
Setaţi pentru momentul de încheiere
aceeaşi oră ca pentru momentul de început. Pe display, pentru faza de timp
selectată, apare „- - : - -“.
Apă caldă menajeră
L-V
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§
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CÎ1

8 10 12 14 16 18 20 22 24

- -:- - - - -:- - -:- - - - -:- Preluare cu

Pornit
---

u
u
OK

Prepararea o singură dată a apei
calde menajere în afara programului
de timp
Indicaţie
Cel puţin un circuit de încălzire al instalaţiei nu trebuie să fie în regimul de funţionare deconectat.
Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
3. „Regim petrecere“
4. „Regim petrecere“ se dezactivează
din nou cu „Oprit“, astfel încât
încălzirea să nu se producă neintenţionat la temperatura de ambianţă
normală.
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Instalaţie de încălzire cu pompă de
recirculare
Informaţii mai detaliate cu privire la
pompa de recirculare se găsesc în capitolul „Explicarea termenilor de specialitate“ de la pag. 49.

■ Din fabricaţie, programul de timp pentru pompa de recirculare este reglat pe
Regim automat. Aceasta înseamnă
că pompa de recirculare se conectează în paralel cu programul de timp
pentru prepararea apei calde menajere (vezi pag. 24).
■ În cazul în care nu doriţi ca instalaţia
să funcţioneze în regim automat,
puteţi alege în mod individual până
la 4 faze de timp pe zi pentru funcţionarea pompei de recirculare. Pentru
fiecare fază de timp, setaţi momentul
de începere, respectiv de încheiere a
fazei.
■ În meniul „Informaţie“ puteţi interoga
programul de timp curent (vezi
pag. 30).
Indicaţie
Funcţionarea pompei de recirculare are
sens numai în intervalele în care se consumă apă caldă menajeră.
Reglarea în meniul extins:
1.
2. „Apă caldă menajeră“
3. „Progr. timp recirc.“
4. „Individual“
5. Selectaţi ziua sau grupul de zile dorite
din săptămână.
6. Selectaţi faza de timp !, ?, § sau
$.
7. Pentru fiecare fază de timp, setaţi
momentul de începere, respectiv de
încheiere.
Indicaţie
În cazul în care doriţi să întrerupeţi procesul de reglare, apăsaţi
de câte ori
este necesar, până când apare afişajul
dorit.
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Prepararea apei calde menajere
Reglarea programului de timp pentru prepararea… (continuare)
Ştergerea fazei de timp pentru pompa
de recirculare
Setaţi pentru momentul de încheiere
aceeaşi oră ca pentru momentul de început. Pe display, pentru faza de timp
selectată, apare „- - : - -“.
Recirculare
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Oprirea preparării apei calde menajere
Nu doriţi să încălziţi nici apă menajeră, nici încăperile.
Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
3. „Regim funcţionare“
4. „Regim deconectat“ (protecţie la
îngheţ)

Meniu de bază
1. „Încălzire“
2. Dacă este necesar, selectaţi circuitul
de încălzire.
3. „Regim funcţionare“
4. „Încălzire şi apă caldă“
5.
până la meniul de bază.
6. „Apă caldă menajeră“
7. „Temp. reglată a.c.m.“
8. Setaţi la 10 °C.
26

5575 643 RO

Nu doriţi să încălziţi apă menajeră, dar
doriţi să încălziţi încăperile.

Alte reglaje
Reglarea contrastului display-ului
Meniu extins
1.
2. „Reglaje“

3. „Contrast“
4. Reglaţi contrastul la nivelul dorit.

Reglarea luminozităţii display-ului
Doriţi să puteţi citi mai uşor textele din
meniu. Pentru aceasta, modificaţi luminozitatea pentru „Comandă“.
Puteţi modifica şi luminozitatea screensaver-ului.

3. „Luminozitate“
4. „Comandă“ sau „Screensaver“
5. Setaţi luminozitatea dorită.

Meniu extins
1.
2. „Reglaje“

Introducerea denumirii pentru circuitele de încălzire
Puteţi denumi circuitele de încălzire 1, 2
şi 3 („CÎ1“, „CÎ2“ şi „CÎ3“) în mod individual. Prescurtările „CÎ1“, „CÎ2“ şi
„CÎ3“ se păstrează.

Indicaţie
Dacă selectaţi „Resetare?“, denumirea introdusă este ştearsă şi se revine
la denumirile Circuit încălzire 1, 2 sau
3.

Exemplu:
Denumire pentru circuitul de încălzire 1:
Locuinţă chiriaşi
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Meniu extins
1.
2. „Reglaje“
3. „Inscripţie circuit încălzire“
4. „Circuit încălzire 1“, „Circuit
încălzire 2“ sau „Circuit încălzire 3“
5. „Modificare“
6. Cu ajutorul opţiunii „Modificare cu
(“ selectaţi caracterul dorit.

7. Cu ajutorul opţiunii „Selectare cu
Ø“ ajungeţi la caracterul următor.
8. Cu OK preluaţi simultan toate caracterele introduse şi ieşiţi totodată din
meniu.
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Alte reglaje
Introducerea denumirii pentru circuitele de… (continuare)
Circuit încălzire 1
g
f
E eCircuit încălzire 1
d
c
Modificare cu
Circuit încălzire 1

CÎ1

(

CÎ1

Locuinţă chiriaşi

În meniu, circuitul de încălzire 1 este
desemnat ca „Locuinţă chiriaşi“.

Locuinţăchiriaşi
chiriaşi
Locuinţă
Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic
Selectare cu

Ù CÎ1 Ú
22°C

ß
(

Preluat

Setarea orei şi a datei
Ora şi data sunt reglate din fabricaţie. În
cazul în care instalaţia de încălzire a fost
scoasă din funcţiune pe o perioadă mai
îndelungată, este posibil ca ora şi data
să necesite reglare.

Meniu extins
1.
2. „Reglaje“
3. „Ora / Data“
4. Reglaţi ora şi data dorite.

Setarea limbii
Meniu extins
1.
2. „Reglaje“

3. „Limbă“
4. Setaţi limba dorită.

Setarea unităţii de temperatură (°C/°F)
Reglaj din fabricaţie: °C
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Meniu extins
1.
2. „Reglaje“

3. „Unitate de temperatură“
4. Setaţi unitatea de temperatură pe
„°C“ sau „°F“.
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Alte reglaje
Revenirea la reglajele din fabricaţie
Puteţi readuce separat toate valorile
modificate pentru fiecare circuit de
încălzire la reglajele din fabricaţie.
Meniu extins
1.
2. „Reglaje“
3. „Reglaj de bază“
4. „Circuit încălzire 1“, „Circuit
încălzire 2“ sau „Circuit încălzire 3“
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Următoarele reglaje şi valori sunt resetate:
■ Temperatura de ambianţă reglată
■ Temperatura reglată a apei calde
menajere
■ Programul de timp pentru încălzire
■ Programul de timp pentru prepararea
de apă caldă menajeră
■ Programul de timp pentru pompa de
recirculare
■ Regimul de petrecere este şters
■ Regimul economic este şters
■ Programul de vacanţă este şters
■ Înclinarea şi nivelul caracteristicii de
încălzire
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Interogări
Interogarea informaţiilor
În funcţie de componentele conectate şi
de reglajele efectuate, puteţi interoga
temperaturile momentane şi stările de
lucru.
Puteţi interoga informaţii atât în „meniul
de bază“, cât şi în „meniul extins“.
Meniu de bază
1. „Informaţie“
2. Alegeţi interogarea dorită.
Indicaţie
Obţineţi informaţii legate de circuitele
de încălzire, de regimul de funcţionare
curent şi de starea regimului, în funcţie de programul de timp setat.
În cazul în care circuitele de încălzire
au fost redenumite (vezi pag. 27), va
apărea noua denumire a circuitului de
încălzire.
În privirea de ansamblu asupra meniului
(vezi pag. 41) sunt listate toate informaţiile.

Indicaţie
Obţineţi alte informaţii legate de circuitele de încălzire, de ex. despre regimul
de funcţionare şi programul de timp
curent.
În cazul în care circuitele de încălzire au
fost redenumite (vezi pag. 27), va apărea
noua denumire a circuitului de încălzire.
Meniu extins
1.
2. „Informaţie“
3. Alegeţi grupa.
4. Alegeţi interogarea dorită.
Interogări în legătură cu instalaţia
solară
Meniu de bază
„Energie solară“
Cantitatea de energie solară captată în
ultimele 7 zile este indicată într-o diagramă.
Linia afişată intermitent pe diagramă
semnalează faptul că ziua curentă nu sa încheiat.

Meniu extins
Energie solară
4.0

0
Mi

J.

V.

kWh Mi 18.02.09
Selectare cu

S.

D.

L.

M.

Mi

1,3

Ø

Indicaţie
Alte modalităţi de accesare a informaţiilor, de ex. cu privire la orele de funcţionare a pompei circuitului solar, găsiţi în
„meniul extins“, în grupa „Solar“.
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În acest meniu, informaţiile sunt
împărţite pe grupe:
■ „General“
■ „Circuit încălzire 1“
■ „Circuit încălzire 2“
■ „Circuit încălzire 3“
■ „Apă caldă menajeră“
■ „Solar“
■ „Resetare date“
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Interogări
Interogarea informaţiilor (continuare)
Resetarea datelor
Puteţi reseta următoarele date:
■ Orele de funcţionare a arzătorului
■ Consumul de combustibil, în cazul în
care a fost setat de firma specializată
în instalaţii de încălzire.
■ Pornirile arzătorului
■ În combinaţie cu o instalaţie solară:
cantitatea de energie solară captată şi
orele de funcţionare a pompei circuitului solar

Meniu extins
1.
2. „Informaţie“
3. „Resetare date“

Interogarea mesajului pentru întreţinere
În cazul în care instalaţia de încălzire
urmează să fie supusă unei operaţii de
întreţinere programate, pe display se
aprinde intermitent simbolul „ “ şi se
afişează „Întreţinere“.

1. Cu tasta OK puteţi accesa cauza
mesajul pentru întreţinere.
Întreţinere
Arzător

Anulare cu

05500 h

Ø

OK

2. Cu tasta puteţi accesa informaţii
despre operaţia de întreţinere respectivă.
3. În cazul în care doriţi să anulaţi mesajul pentru întreţinere, urmaţi instrucţiunile din meniu.
Mesajul pentru întreţinere este preluat
în meniu.
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Temperatură cazan
Întreţinere
Încălzire
Apă caldă menajeră
Energie solară
Selectare cu

48°C

ë
(
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Interogări
Interogarea mesajului pentru întreţinere (continuare)
Înştiinţaţi firma specializată în instalaţii de încălzire.

Indicaţie
Dacă operaţia de întreţinere nu poate fi
efectuată decât mai târziu, mesajul referitor la aceasta apare în următoarea zi de
luni.
Accesarea mesajului pentru întreţinere anulat
1. Accesaţi meniul de bază.
2. Alegeţi „Întreţinere“.

Interogarea mesajului de avarie

Avarie
Senzor temp. ext.
Avarie

Anulare cu

18
A2

Ø

OK

3. Notaţi cauza avariei şi codul avariei
care apare în partea dreaptă. În
exemplu: „Senzor temp. ext. 18“ şi
„Avarie A2“.
Astfel înlesniţi o mai bună pregătire a
instalatorului care urmează să remedieze defecţiunea şi eventual economisiţi cheltuieli suplimentare de
deplasare la faţa locului.
4. În cazul în care doriţi să anulaţi mesajul de avarie, urmaţi instrucţiunile din
meniu.
Mesajul de avarie este preluat în
meniu.
Temperatură cazan

2. Cu ajutorul tastei ? puteţi accesa
informaţii referitoare la comportamentul instalaţiei de încălzire.
Pe lângă aceasta, primiţi sfaturi cu privire la măsurile pe care le puteţi aplica
pe cont propriu, înainte de a înştiinţa
firma specializată în instalaţii de
încălzire.
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Avarie
Încălzire
Apă caldă menajeră
Energie solară
Mai departe cu

48°C

ã
OK
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În cazul în care la instalaţia de încălzire
au survenit defecţiuni, pe display se
aprinde intermitent simbolul „ “ şi se
afişează „Avarie“. De asemenea, semnalizatorul roşu de avarie clipeşte (vezi
pagina 14).
1. Cu tasta OK puteţi accesa cauza avariei.

Interogări
Interogarea mesajului de avarie (continuare)
Indicaţie
■ În cazul în care la instalaţie este
conectat un dispozitiv de semnalizare a avariei (de ex. o alarmă
sonoră), anularea mesajului va
deconecta dispozitivul.
■ Dacă remedierea defecţiunii nu
poate fi efectuată decât mai târziu,
mesajul referitor la aceasta apare
din nou în ziua următoare, iar dispozitivul de semnalizare se va
activa din nou.

Accesarea mesajului de avarie anulat
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1. Accesaţi meniul de bază.
2. Alegeţi „Avarie“.
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Funcţionare în regim de testare/verificare
Funcţionarea în regim de testare/verificare
Activarea regimului de testare/verificare
îi este permisă doar coşarului, cu ocazia
verificării anuale.
Accesaţi din meniul de bază opţiunea
„Regim de testare“.
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Indicaţie
Funcţionarea în regim de testare/verificare se opreşte automat după 30 min.
Funcţionarea în regim de testare/verificare poate fi oprită şi cu tasta OK.
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Cum se procedează
Este prea rece în încăperi
Remediere
■ Conectaţi comutatorul pornit-oprit „ “
(vezi figura de la pagina 14).
■ Conectaţi întrerupătorul principal, dacă
există (situat în afara camerei în care
este amplasat cazanului).
■ Conectaţi siguranţa circuitului electric
(siguranţa generală).
Automatizarea sau telecomanda sunt
Verificaţi şi dacă este necesar, corectaţi
reglate incorect.
reglajele:
■ Programul „Încălzire şi apă caldă“
trebuie să fie setat (vezi pag. 17)
■ Temperatura de ambianţă (vezi
pagina 17)
■ Ora (vezi pagina 28)
■ Program de timp (vezi pag. 18)
Numai la funcţionare cu preparare de apă Aşteptaţi până când se încălzeşte apa din
caldă menajeră:
boiler.
Prioritatea preparării apei calde menajere La funcţionarea cu preparator instantaeste activă.
neu de apă caldă menajeră, se opreşte
consumul de apă caldă.
Nu există combustibil.
Pentru gaz metan:
Deschideţi robinetul de gaz. La nevoie,
interesaţi-vă la DISTRIGAZ.
Pe display de afişează „Automat de
Apăsaţi pe tasta R (vezi figura de la
aprindere“.
pagina 14).
Anulaţi mesajul de avarie (vezi pag. 32).
Dacă avaria apare din nou, înştiinţaţi
firma specializată în instalaţii de
încălzire.
Mesajul de avarie este afişat până la
înlăturarea cauzei.
Pe display se afişează „Avarie“ şi sem- Interogaţi informaţiile despre tipul avariei
nalizatorul roşu de avarie clipeşte.
şi anulaţi mesajul de avarie (vezi
pag. 32). Dacă este necesar, înştiinţaţi
firma specializată în instalaţii de
încălzire.
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Cauza
Instalaţia de încălzire este deconectată.
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Cum se procedează
Este prea cald în încăperi
Cauza
Automatizarea sau telecomanda sunt
reglate incorect.

Pe display se afişează „Avarie“ şi semnalizatorul roşu de avarie clipeşte.

Remediere
Verificaţi şi dacă este necesar, corectaţi
reglajele:
■ Temperatura de ambianţă (vezi
pagina 17)
■ Ora (vezi pagina 28)
■ Program de timp (vezi pag. 18)
Interogaţi informaţiile despre tipul avariei
şi anulaţi mesajul de avarie (vezi
pag. 32). Dacă este necesar, înştiinţaţi
firma specializată în instalaţii de
încălzire.

Cauza
Instalaţia de încălzire este deconectată.

Automatizarea sau telecomanda sunt
reglate incorect.

Nu există combustibil.

Pe display se afişează „Avarie“ şi semnalizatorul roşu de avarie clipeşte.
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Remediere
■ Conectaţi comutatorul pornit-oprit „ “
(vezi pag. 14).
■ Conectaţi întrerupătorul principal, dacă
există (situat în afara camerei în care
este amplasat cazanului).
■ Conectaţi siguranţa circuitului electric
(siguranţa generală).
Verificaţi şi dacă este necesar, corectaţi
reglajele:
■ Prepararea de apă caldă menajeră trebuie să fie activată (vezi pag. 23)
■ Temperatura apei calde menajere (vezi
pagina 23)
■ Program de timp (vezi pag. 24)
■ Ora (vezi pagina 28)
Pentru gaz metan:
Deschideţi robinetul de gaz. La nevoie,
interesaţi-vă la DISTRIGAZ.
Interogaţi informaţiile despre tipul avariei
şi anulaţi mesajul de avarie (vezi
pag. 32). Dacă este necesar, înştiinţaţi
firma specializată în instalaţii de
încălzire.
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Nu este apă caldă

Cum se procedează
Apa menajeră este prea caldă
Cauza
Automatizarea este reglată incorect.

Remediere
Verificaţi şi dacă este necesar, corectaţi
temperatura apei calde menajere (vezi
pag. 23)

ã clipeşte şi se afişează Avarie
Cauza
Avarie la instalaţia de încălzire

Remediere
Procedaţi conform descrierii de la
pag. 32.

ë clipeşte şi se afişează Întreţinere
Cauza
Remediere
A fost atins termenul setat de către firma Procedaţi conform descrierii de la
de instalaţii de încălzire pentru efectuarea pag. 31.
unei operaţii de întreţinere.

Se afişează Comandă blocată
Cauza
Comanda acestei funcţii este blocată.

Remediere
Firma specializată în instalaţii de încălzire
poate dezactiva blocarea.

Se afişează Cuplare externă
Remediere
Nu este necesară o măsură de remediere. Comutarea regimului de funcţionare a fost comandată printr-un reglaj
manual.
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Cauza
Regimul de funcţionare setat pentru automatizare a fost comutat printr-un aparat
extern de comutare (de ex. extensie de
conectare).
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Cum se procedează
Se afişează Comutare externă
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Cauza
Remediere
Regimul de funcţionare setat pentru auto- Puteţi schimba regimul de funcţionare.
matizare a fost comutat prin intermediul Urmaţi instrucţiunile din meniu.
interfeţei de comunicare Vitocom 100.
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Întreţinerea
Întreţinerea
Curăţarea
Aparatele pot fi curăţite cu detergenţi
obişnuiţi (nu se va utiliza pulbere abrazivă).

Inspecţia şi întreţinerea
Efectuarea inspecţiei şi întreţinerii unei
instalaţii de încălzire este prevăzută de
directiva cu privire la economisirea de
energie şi de normativele DIN 4755,
DVGW-TRGI 2008 şi DIN 1988-8.
Întreţinerea efectuată în mod periodic
asigură un regim de funcţionare fără perturbaţii, economic, ecologic şi sigur. La
interval de maxim 2 ani, instalaţia dvs. de
încălzire trebuie supusă operaţiilor de
întreţinere efectuate de către o firmă
specializată de instalaţii de încălzire. În
acest scop este cel mai indicat să
încheiaţi un contract de inspecţie şi întreţinere cu firma de instalaţii de încălzire.
Cazan
În măsura în care creşte gradul de
murdărire al cazanului, creşte şi temperatura gazelor arse şi prin aceasta cresc
şi pierderile de energie. De aceea fiecare
cazan trebuie curăţat o dată pe an.
Boiler pentru preparare de apă caldă
menajeră (dacă există)

Supapa de siguranţă (acumulator
a.c.m.)
Buna funcţionare a supapei de siguranţă
trebuie verificată de utilizatorul instalaţiei
sau de firma specializată în instalaţii de
încălzire la 6 luni prin aerisire. Există
pericolul să se depună murdărie în scaunul supapei (vezi instrucţiunile producătorului supapei).
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Normativele internaţionale în vigoare
(DIN 1988-8 şi EN 806) prevăd efectuarea întreţinerii sau curăţirea acumulatorului la cel mult doi ani de la punerea sa
în funcţiune şi apoi periodic.

Curăţirea interiorului acumulatorului de
apă caldă menajeră şi a racordurilor respective va fi efectuată numai de o firmă
autorizată de instalaţii de încălzire.
În cazul în care pe conducta de alimentare cu apă rece a acumulatorului se află
un aparat de tratare a apei, agentul de
tratare a apei trebuie înlocuit la timp. Vă
rugăm să respectaţi indicaţiile producătorului.
În plus la Vitocell 100:
Pentru verificarea anodului consumabil
recomandăm o verificare anuală executată de firma de instalaţii de încălzire.
Verificarea funcţionării anodului se
poate realiza fără întreruperea funcţionării instalaţiei. Firma specializată în
instalaţii de încălzire măsoară curentul
cu ajutorul unui aparat de verificare a
anodului.
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Întreţinerea
Întreţinerea (continuare)
Filtrul de apă menajeră (dacă există)
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Din motive de igienă, trebuie procedat
astfel:
■ Se va înlocui filtrul în cazul în care nu
are loc curăţirea prin contracurent la
fiecare 6 luni (control vizual la 2 luni)
■ Filtrele care se curăţă prin contracurent se vor spăla prin contracurent la
fiecare 2 luni.
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Ajutor

Temp. ext.
Temperatură cazan
Arzător
Circuit încălzire 1 CÎ1
Temp. amb. efect. CÎ1
Pompă circ. înc. CÎ1
Circuit încălzire 2 CÎ2
Temp. amb. efect. CÎ2
Temp. tur CÎ2
Pompă circ. înc. CÎ2
Circuit încălzire 3 CÎ3
Temp. amb. efect. CÎ3
Temp. tur CÎ3
Pompă circ. înc. CÎ3
Temp. efect. a.c.m.
Pompă încărc. acum.
Recirculare
Energie solară
Temp. colector
Solar a.c.m.
Pompă solară

Regim de testare

Informaţie

Energie solară

Apă caldă menajeră

Încălzire

Temp. a.c.m.
Încălzire şi apă caldă
Doar apă caldă
Regim deconectat

Temperatură amb. regl.
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic

Anexă

Privire de ansamblu asupra meniului

Meniu de bază (vezi pagina 10)
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General
Circuit încălzire 1
CÎ1
Circuit încălzire 2
CÎ2
Circuit încălzire 3
CÎ3
Apă caldă menajeră
Solar
Resetare date

Ora / Data
Limbă RO
Contrast
Luminozitate
Unitate de temperatură
Inscripţie circuit încălzire
Reglaj de bază

Reglaje

Informaţie

Apă caldă menajeră

Încălzire

Posibilităţi
de informare
detaliate
vezi următ.
pagină

Temp. a.c.m.
Progr. timp a.c.m.
Progr. timp recirc.

Încălzire şi apă caldă
Doar apă caldă
Regim deconectat

Temperatură amb. regl.
Temp. amb. regl. redusă
Regim funcţionare
Regim petrecere
Regim economic
Progr. timp încălzire
Program de vacanţă
Caract. de încălzire

Anexă
Privire de ansamblu asupra meniului (continuare)

Meniu extins (vezi pagina 11)

Anexă
Privire de ansamblu asupra meniului (continuare)
Posibilităţi de interogare în meniul extins:
Indicaţie
În funcţie de dotarea instalaţiei de încălzire, este posibil să nu fie disponibile toate
interogările prezentate.
Circuit încălzire 1 CÎ 1
„Regim funcţionare“
„Stare regim“
„Programare orară“
„Temp. amb. regl.“
„Temp. amb. efect.“
„Temp. amb. regl. red.“
„Temp. amb. ext. regl.“
„Temp. regl. petrecere“
„Înclinare caract.“
„Nivel“
„Pompă circ. încălz.“
„Program de vacanţă“
Circuit încălzire 2, 3 CÎ 2, 3
„Regim funcţionare“
„Stare regim“
„Programare orară“
„Temp. amb. regl.“
„Temp. amb. efect.“
„Temp. amb. regl. red.“
„Temp.amb. amb. ext. regl.“
„Temp. regl. petrecere“
„Înclinare caract.“
„Nivel“
„Pompă circ. încălz.“
„Vană de amestec“
„Temperatură tur“
„Program de vacanţă“
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General
„Temp. ext.“
„Temperatură cazan“
„Temp. com. pe tur“
(temperatura comună pe tur)
„Arzător“
„Ore funcţ.“
„Arzător tr. 1“
„Ore funcţ.“
„Arzător tr. 2“
„Ore funcţ.“
„Cons. combust.“
(consumul de combustibil, numai la
cazane cu funcţionare cu combustibil
lichid)
„Pompă internă“
„Intrare internă“
„Pompă de alimentare“
„Blocare ap. extern“
„Semnalizare avarii“
„Nr. participant“
„Intrări extensie H1“
„Ora“
„Data“
„Semnal ceas radio“
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Anexă
Privire de ansamblu asupra meniului (continuare)
Apă caldă menajeră
„Progr. timp a.c.m. CÎ 1“
„Progr. timp a.c.m. CÎ 2“
„Progr. timp a.c.m. CÎ 3“
„Progr. timp recirc. CÎ 1“
„Progr. timp recirc. CÎ 2“
„Progr. timp recirc. CÎ 3“
„Temp. efect. a.c.m.“
„Pompă încărc. acum.“
„Pompă recirculare“
„Comutator de debit“

Solar
„Temp. colector“
„Solar a.c.m.“
„Pompă solară h“
„Histogr. energie solară“
„Energie solară“
„Pompa solară pornită/oprită“
„Turaţie pompă solară“
„Bloc. încălz. adăug.“
„Ieşire 2 pornită/oprită“
„Ieşire 2 h“
„Senzor 3“
„Senzor 4“
„Bloc. încălz. adăug. Încălzire“

Explicarea termenilor de specialitate
Regim redus de temperatură (regim
de încălzire redus)
Vezi „Regim de încălzire redus“.
Regim de funcţionare

5575 643 RO

Prin intermediul regimului de funcţionare
stabiliţi dacă încălziţi încăperile şi preparaţi totodată apă caldă sau nu preparaţi
decât apă caldă. Sau dacă deconectaţi
instalaţia de încălzire dotată cu protecţie
la îngheţ.

Puteţi selecta următoarele regimuri de
funcţionare:
■ „Încălzire şi apă caldă“
Încăperile sunt încălzite, apa menajeră este încălzită (regim de iarnă).
■ „Doar apă caldă“
Apa menajeră este încălzită,
încăperile nu sunt încălzite (regim de
vară).
■ „Regim deconectat“
Protecţia la îngheţ a cazanului şi a
acumulatorului de apă caldă menajeră
este activată, fără încălzirea încăperilor şi fără prepararea apei calde menajere.

44

Anexă
Explicarea termenilor de specialitate (continuare)
Indicaţie
Nu este disponibil un regim de funcţionare pentru încălzirea încăperilor fără
prepararea apei calde menajere. Dacă
încăperile trebuie să fie încălzite, de
regulă este necesară şi apa caldă (regim
de iarnă).
În cazul în care nu doriţi decât să încălziţi
încăperile, selectaţi regimul de funcţionare „Încălzire şi apă caldă“ şi setaţi
temperatura apei calde la 10 °C (vezi
pag. 26). În acest fel, nu încălziţi apă în
mod inutil, dar protecţia la îngheţ a acumulatorului de apă este totuşi asigurată.
Starea regimului
În regimul de funcţionare „Încălzire şi
apă caldă“, starea de operare „Regim
încălzire normal“ (vezi pag. 47) comută
în starea de operare „Regim încălzire
redus“ (vezi pag. 48) şi invers. Momentele de comutare a stării se stabilesc la
reglarea programului de timp.
Set de extensie pentru circuitul de
încălzire cu vană de amestec
Ansamblu (accesoriu) pentru reglarea
unui circuit de încălzire cu vană de
amestec.
Vezi „Vană de amestec“.

Caracteristică de încălzire
Caracteristicile de încălzire reprezintă
legătura între temperatura exterioară,
temperatura de ambianţă (valoarea
reglată) şi temperatura apei din cazan,
respectiv temperatura agentului termic
pe tur (temperatura pe circuitul de
încălzire). Cu cât temperatura exterioară
este mai scăzută, cu atât temperatura
apei din cazan, respectiv temperatura
agentului termic pe tur (temperatura pe
circuitul de încălzire) trebuie să fie mai
ridicată.
Pentru a asigura suficientă căldură la
orice temperatură exterioară, în condiţiile unui consum minim de combustibil,
trebuie să fie avute în vedere caracteristicile clădirii şi ale instalaţiei de încălzire.
De aceea, caracteristica de încălzire
este reglată de către firma specializată
în instalaţii de încălzire.
Indicaţie
În cazul în care la instalaţia de încălzire
sunt disponibile circuite de încălzire cu
vană de amestec, temperatura pe tur a
circuitului de încălzire fără vană de
amestec este mai ridicată (cu o valoare
setată) decât temepratura pe tur pentru
circuitele de încălzire cu vană de amestec.
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Caracteristicile de încălzire reprezentate
sunt valabile pentru următoarele reglaje:
■ Nivelul caracteristicii de încălzire = 0
■ Temperatura de ambianţă normală
(valoare reglată) = 20 ºC
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Exemplu:
Pentru o temperatură exterioară de
-14°C:
A Încălzire prin pardoseală, înclinare
de la 0,2 până la 0,8
B Încălzire de temperatură joasă,
înclinare de la 0,8 până la 1,6
C Instalaţie de încălzire cu o temperatură a apei din cazan de peste 75 °C,
înclinare de la 1,6 până la 2,0
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Temperatura apei din cazan resp.
Temperatura pe tur în °C

Valorile setate din fabricaţie sunt: înclinarea = 1,4 şi nivelul = 0.
110

Temperatură efectivă
Temperatura curentă în momentul interogării informaţiei; de ex. valoarea efectivă a temperaturii apei calde.

3,5

Vană de amestec
1,4

A

B

0,2

+20
-20
Temperatura exterioară în °C

A Modificarea înclinării:
Panta caracteristicii de încălzire se
modifică.
B Modificarea nivelului:
Caracteristicile de încălzire sunt
deplasate paralel pe direcţie verticală.

Vana de amestec amestecă apa
încălzită în cazan cu apa răcită, care
revine din circuitul de încălzire. Apa
ajunsă astfel la o temperatură ajustată la
necesităţi este împinsă în circuitul de
încălzire, prin intermediul pompei circuitului de încălzire. Automatizarea ajustează, prin intermediul vanei de amestec, temperatura apei de pe turul circuitului de încălzire la diferitele condiţii, de
ex. la o temperatură exterioară modificată.
Reducere pe timp de noapte
Vezi „Regim de încălzire redus“.
Regim de încălzire normal

Circuit de încălzire
Un circuit de încălzire este un circuit
închis între cazanul de încălzire şi corpurile de încălzire, prin care curge agent
termic.
Într-o instalaţie de încălzire pot să existe
mai multe circuite de încălzire, de ex. un
circuit pentru locuinţa proprietarului şi un
alt circuit pentru locuinţa chiriaşilor.

Pentru intervalele de timp în care sunteţi
acasă în timpul zilei, încălzirea încăperilor se face în regim normal. Intervalele
de timp se stabilesc prin intermediul programului de timp pentru încălzire. În
aceste intervale de timp, încăperile sunt
încălzite la temperatura de ambianţă
normală.
Temperatură de ambianţă normală
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Pompa circuitului de încălzire
Pompa de circulaţie pentru recircularea
agentului termic în circuitul de încălzire.

Pentru intervalele de timp în care sunteţi
acasă în timpul zilei, setaţi temperatura
de ambianţă normală (vezi pag. 17).
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Explicarea termenilor de specialitate (continuare)
Funcţionare cu racord la coş

Pompa circuitului solar

Aerul de ardere este aspirat din
încăperea în care este amplasat cazanul.

În combinaţie cu instalaţii solare.
Pompa de pe circuitul solar pompează
agentul termic răcit din schimbătorul de
căldură al acumulatorului de apă caldă
în colectori.

Funcţionare fără racord la coş
Aerul de ardere este aspirat din afara
clădirii.
Regim de încălzire redus
Pentru perioadele de timp în care lipsiţi
de acasă sau în timpul nopţii, încălzirea
încăperilor se face în regim redus (regim
redus de temperatură). Intervalele de
timp se stabilesc prin intermediul programului de timp pentru încălzire. În aceste
intervale de timp, încăperile sunt
încălzite la temperatura de ambianţă
redusă.

Temperatură reglată
Temperatură prestabilită, care trebuie
atinsă; de ex., valoarea reglată pentru
temperatura apei calde.
Regim de vară
Regim de funcţionare „Doar apă
caldă“.
În anotimpul cald, adică atunci când
încăperile nu trebuie să fie încălzite,
puteţi opri regimul de încălzire. Cazanul
funcţionează în continuare pentru prepararea apei calde menajere.

Temperatură de ambianţă redusă
Pompa de încărcare a acumulatorului
Pentru perioadele de timp în care lipsiţi
de acasă sau în timpul nopţii, setaţi
încălzirea pe temperatură de ambianţă
redusă (vezi pag. 17). Vezi şi „Regim de
încălzire redus“.

Pompă de circulaţie pentru încălzirea
apei din acumulatorul de apă caldă
menajeră.
Filtru de apă menajeră

Supapă de siguranţă
Dispozitiv care reţine substanţele solide
din apă. Filtrul de apă menajeră este
încorporat în conducta de apă rece,
înainte de inserţia acesteia în acumulatorul de apă caldă sau în preparatorul
instantaneu de apă caldă.
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Dispozitiv de siguranţă pe care firma
specializată în instalaţii de încălzire trebuie să-l încorporeze în conducta de apă
rece. Supapa de siguranţă se deschide
automat, pentru ca presiunea din acumulatorul de apă caldă să nu crească
prea mult.
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Explicarea termenilor de specialitate (continuare)
Funcţionare comandată de temperatura exterioară
În regimul de funcţionare comandat de
temperatura exterioară, temperatura
agentului termic pe tur este reglată în
funcţie de temperatura exterioară. În
acest fel, nu se produce mai multă
căldură decât cea necesară pentru a
încălzi încăperile la temperatura de
ambianţă reglată de dvs.
Temperatura exterioară este înregistrată
de un senzor fixat în exteriorul clădirii şi
este transmisă la automatizare.
Pompă de recirculare
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Pompa de recirculare pompează apa
caldă într-o conductă circulară între acumulatorul de apă caldă menajeră şi
punctele de consum (de ex. robinetul de
apă). În acest fel, la punctele de consum
veţi avea apă caldă la dispoziţie foarte
rapid.
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Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com
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albită fără clor

Tipărit pe hârtie ecologică,

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Pentru informaţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii la instalaţia de încălzire, vă
rugăm să vă adresaţi firmei de instalaţii de încălzire. Firmele de instalaţii de încălzire
care se află în apropierea adresei dumneavoastră le puteţi afla de exemplu prin
Internet de la adresa www.viessmann.com.
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Firma de contact

