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 BOILER MIXT TERMO-ELECTRIC 
CU ACUMULARE - 2013

Instruc\iuni tehnice pentru instalare, 
operare ]i [ntre\inere boiler 150, 200, 300, 400, 

500l
Reguli importante

Condi\ii de garan\ie

      ATEN|IE! Citi\i acest manual [nainte de a pune [n func\iune echipamentul!

ACEAST~ UNITATE ESTE MONOFAZAT~
 230V∼, 3000W

PENTRU CONECTARE LA CABLAJELE 
EXTERNE VERIFICA|I ETICHETA POZI|IONAT~ 

SUB CAPACUL DE PLASTIC AL UNIT~|II  
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 CARACTERISTICI TEHNICE, MONTAJ }I MANUAL DE UTILIZARE BOILERE ELEC-
TRICE CU ACUMULARE  150, 200, 300, 400 ]i 500 l ( BDS EN 60335-2-21 ) cu montaj  pe 
pardoseal` 
 {nainte de a se realiza opera\ia de montaj ]i de punere [n func\iune a boilerului este obliga-
toriu s` citi\i acest manual. Cerin\ele ]i recomand`rile incluse [n acest manual vor fi observate [n 
scopul de utiliza dispozitivul corespunz`tor ]i deasemenea vor fi aprofundate de c`tre personalul 
calificat care pune [n func\iune ]i realizeaza opera\ia de service [n cazul unei avarii. Verificarea 
normelor [n vigoare este parte integral` a m`sur`torilor pentru func\ionarea dispozitivului [n condi\
ii de siguran\` ]i este deasemenea una din condi\iile de garan\ie.

 ATEN|IE! Montajul [nc`lzitorului de ap` ]i conectarea la sistemul de [nc`lzire va fi executat 
doar de c`tre personal calificat. Montajul componentelor de siguran\` sau alte componente livrate 
de produc`tor este OBLIGATORIU !
 
 ATEN|IE! Conectarea [nc`lzitorului de ap` la re\eaua electric` va fi realizat` de c`tre per-
sonal calificat. Conectarea acestui dispozitiv se va realiza [n mod corespunz`tor la sursa electric` 
]i la mijloacele de protec\ie ! Nu conecta\i dispozitivul la instala\ia electric` [nainte ca boilerul s` 
fie [nc`rcat cu ap` !
 
 AVERTISMENT! {n timpul func\ionarii dispozitivului exist` riscul de op`rire cu ap` la tem-
peratur` ridicat` dac` apa din rezervorul boilerului a fost [nc`lzit` la o temperatur` apropiat` de 
reglajele maxime ale termostatului.
 AVERTISMENT! Acest dispozitiv nu este proiectat pentru a fi utilizat de c`tre persoane  
( inclusiv copii ) cu capacit`\i psihice, senzoriale sau mentale reduse, lips` de experien\` doar 
dac` ace]tia sunt supraveghea\i [n prealabil de c`tre o persoan` responsabil` pentru siguran\a 
lor. Copii vor fi supraveghea\i [n scopul de a nu se se juca cu acest dispozitiv.
 
 

 PROTEC|IEA MEDIULUI {NCONJUR~TOR
 Acest dispozitiv este marcat [n conformitate  cu “Directiva European` 2002/96/EC  privind 
de]eurile de echipamente electrice ]i electronice (DEEE). Prin marcare se asigur`, c` dup` 
ce echipamentul ]i-a indeplinit func\ionalitatea ]i nu mai poate fi utilizat, dup` dezafectare va fi 
dezmembrat ]i reciclat astfel [nc@t s` nu se afecteze negativ mediul [nconjur`tor ]i s`n`tatea 
oamenilor.

 Simbolul        de pe boiler ]i de pe ambalajul acestuia semnific` c` dup` terminarea ciclului 
de via\` acest dispozitiv nu se va trata ca reziduu menajer si se va duce la centrele specializate [n 
colectarea ]i tratarea acestor rezidii. De asemenea se va \ine cont ]i de regulile locale [n tratarea 
de]eurilor.
 Pentru mai multe informa\ii [n cea ce prive]te reciclarea acestor de]euri v` rug`m s` 
contacta\i autorit`\ile locale sau distribuitorul de la care a\i achizi\ionat aparatul.
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 CARACTERISTICI TEHNICE
 Boilerele pentru [nc`lzire ap` sunt proiectate pentru uz caznic ]i sunt prezentate [n Fig. 
1. Caracteristicile tehnice ]i de func\ionare sunt descrise [n pagina urm`toare. Rezervorul din 
interiorul boilerului este protejat [mpotriva coroziunii prin vopsea emailic` sau este realizat din 
aliaj [nalt de o\el crom-michel. Rezervoarele de ap` emailate sunt echipate cu protec\ie anodic` 
[mpotriva depunerilor. Acest anod este produs dintr-un material special [n scopul de a se asigura 
o protec\ie adi\ional` la suprafa\a emailic` din interiorul rezervorului. Boilerul corespunde cu 
normativul [n vigoare privind utilizare ap` de la re\eaua de alimentare dar [n particular concentra\ia 
de clor va fi max. de 250 mg/l ]i conductivitatea electric` va fi mai mare de 100μS/cm ]i mai mic` 
de 2000μS/cm pentru [nc`lzitoarele cu rezervor emailat. Pentru [nc`lzitoarele cu rezervor din o\el
( crom-nichel ) conductivitatea va fi mai mic` de 600 μS/cm. Jacheta exterioar` a dispozitivului p@
n` la 500 l este realizat` din polimer-epoxy ]i izola\ia din spum` poliuretanic`. 
 Carcasa exterioar` a dispozitivului p@n` la modelul de 500 l este realizat` din o\el cu 
acoperire de polimer-epoxy ]i izola\ia din spum` poliuretanic`. 
 Modificarile [nc`lzitoarelor de ap` sunt marcate cu urm`toarele litere ]i numere:
 - “H” - rezervorul de ap` al dispozitivului este realizat din  aliaj de o\el ( crom-nichel ).
 - ”S” - sau “ S” rezervorul de ap`  este echipat cu schimb`tor de c`ldur` [ncorporat pentru 
a [nc`lzi apa sau o surs` alternativ`  de c`ldur` ( sisteme de [nc`lzire locale, panouri solare, 
sau alte surse similare ). {nc`lzitoarele cu dou` schimb`toare de c`ldur`  sunt marcate  cu 
literele “T2” sau “ S2”.
 -”F” - [nc`lzitoarele p@n` la 200l sunt de tip vertical ( cu montaj pe pardoseal` ).
 -”M”- carcasa realizat` din metal pentru [nc`lzitoarele de 400l ]i 500l.
 -”P”- carcas` din PVC cu plastic pentru [nc`lzitoarele de ap` p@n` la 300 l. {n mod normal 
acestea sunt echipate cu carcas` de metal.
 -” Z” - caracteristici constructive - toate conductele terminalilor dispozitivului sunt pozi\ionate 
pe o latur`.
 Toate [nc`lzitoarele sunt livrate cu rezisten\` electric` sunt echipate cu dispozitive 
corespunz`toare de control ]i protec\ie. Pentru a facilita transportul acestora, [nc`lzitoarele sunt 
fixate pe pale\i individuali.

Boiler 150 l

Boiler 150 l cu dou` 
schimb`toare de 
c`ldur`

Boiler 200 l ]i 300l

Boiler 400 l ]i 500l

1. Conduct` intrare
2. Conducta ie]ire

3. Schimb`tor de 
c`ldur` I
4. Schimb`tor de 
c`ldur` II

5. Pentru circula\ie
4. Pentru termostate adi\ionale
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                             Modele
Parametri

725280FZ;72280FZT 72280FW; 72280FWS
72280FWS2;72280FWP; 
72280FWSP;72280FWS2P

72281FZ;72281FZS
72281FZS2;72281FZP

72281FZSP;72281FZS2P

Capacitate nominal` [l] 150 150 200

Tensiune nominal` [V] 220-230 V

Putere nominal` [W] 3000

Presiune nominal` [MPa] 0.6

Tip de [nc`lzire Electric / electric + schimb`tor de c`ldur` / schimb`tor de c`ldur`

Timp de [nc`lzire cu energie electric` de la 
12oC la 65 oC[h]

3.15 3.15 4.19

MIX 36 oC [l]
( [nc`lzire electric` )

362 362 483

Suprafa\` schimbat`tor de c`ldur` [m2]
Primar/Secundar

0.86 0.67/0.3 0.86/0.35

Debit agent termic la ΔΤ=28K ( [nc`lzire 
cu schimb`tor de c`ldur` ) [l/h]

740 570/250 740/300

Diametrul conducte  
Intrare ]i ie]ire/schimb`tor de c`ldur`

3/4”/ 3/4”

Dimensiuni de gabarit DxH [mm] carcas` de metal

                                                                               carcasa de plastic

586x960
---------

565x1140
620x1150

586x1200
670x1215

Dimensiuni cu ambalaj [mm]        carcas` de metal

                                                                                carcas` de plastic

600x630x1040
--------

615x640x1300
620x620x1300

600x630x1260
670x720x1365

Masa [nc`lzitorului emailat          carcas` de metal

cu ambalaj ( f`r`/ cu                    carcas` de plastic

schimb`toare de c`ldur` )  [kg]

55 / 71
------

60/74.5/78
-/-/-

71/ 83 /88
53/65/70.5
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                             Modele
Parametri

72288ZM;72288ZSM;
72288ZS2M;72288Z
72288ZS;72288ZS2

72289ZM; 72289ZSM;
72289ZS2M; 72289Z
72289ZS; 72289ZS2;

Capacitate nominal` [l] 300 400 500

Tensiune nominal` [V] 400 3N

Putere nominal` [W] 6000
9000

Presiune nominal` [MPa] 0.6

Tip de [nc`lzire Electric / electric + schimb`tor de c`ldur` / schimb`tor de c`ldur`

Timp de [nc`lzire cu energie electric` de la 
12oC la 65 oC[h]

3.15
2,1

4.2
2,8

5,25
3,5

MIX 36 oC [l]
( [nc`lzire electric` )

725 967 1208

Suprafa\` schimbat`tor de c`ldur` [m2]
Primar
Secundar

1.15/0.89 1,5/0.9 1,95/1,2

Debit agent termic la ΔΤ=28K ( [nc`lzire cu 
schimb`tor de c`ldur` )

990/765 1290/775 1675/1030

Diametrul conducte  
Intrare/Ie]ire
Schimb`tor de c`ldur`

3/4”/ 3/4 3/4”/1”

Dimensiuni de gabarit DxH [mm] carcas` de metal

                                                                               carcas` de plastic

586x1560
670x1600

740x1440
810x1480

740x1710
810x1750

Dimensiuni cu ambalaj [mm]       carcas` de metal

                                                                               carcas` de plastic

690x610x1170
670x720x1750

800x800x1590
810x810x1630

800x800x1860
810x810x1900

Masa [nc`lzitorului emailat          carcas` de metal

de ap` cu ambalaj                       carcas` de plastic

( f`r`/ cu schimb`toare
 de c`ldur` ) kg

87 / 102/118
64/82/93

129/157/172
110/126/139

160/ 178/223
118/140/153

 
 {NC~LZITOARE DE AP~ CU SCHIMB~TOR DE C~LDUR~
 Acest model de [nc`lzitoarele asigur` o func\ionare eficient` datorit` schimb`torului [ncor-
porat. Cu ajutorul schimb`torului de c`ldur` o capacitate mare de ap` din rezervorul poate fi 
[nc`lzit` prin utilizarea unei surse alternativ` de energie electric` sau adi\ional`, de ex: - sistem 
de [nc`lzire local sau centralizat, colector solar sau alte surse similare. Pentru un schimb`tor de 
[nc`lzire eficient se recomand` ca agentul termic s` fie circulat cu ajutorul unei pompe de circula\
ie. Pentru agent compozi\ia ]i indicii apei provenit` din livrare ACM, se vor [ncadra [n domeniu 
]i ratele de concentra\ie admise [n concordan\` cu legisla\ia [n vigoare. Temperatura agentului nu 
va fi mai mare de 85oC. Pe circuit va fi montat un dispozitiv de control care regleaz` temperatura 
apei [n boiler ]i nu permite activarea elementului de [ncalzire electric` [n timpul func\ion`rii nor-
male.

 AVERTISMENT! 
 ESTE INTERZIS~ circula\ia agentului prin intermediul schimb`torului de c`ldur` 
c@nd rezervorul de ap` este gol. Conectarea [nc`lzitorului de ap` la o surs` adi\ional` de 
[nc`lzire va fi realizat` doar de c`tre personal calificat ]i autorizat de companiile cu activi-
tate relevant` ]i [n baza unui proiect autorizat.

72282T;72282S
72282S2;72282P

72282SP;72282S2P
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 MONTAREA BOILERELOR
 Boilerele cu auto-sus\inere se monteaz` pe pardoseal` [n spa\ii unde temperatura nu 
scade sub 4oC. Pardoseala trebuie s` permit` scurgerea apei care iese din supapa de siguran\` 
a robinetului de amestecare sau [n cazul repar`rii boilerului. Sifonul va simplifica opera\iile de 
[ntre\inere prevenire ]i service a [nc`lzitorului de ap` [n cazul [n care este necesar s` evacu`m 
apa din rezervorul [nc`lzitorului. Paletul de transport pentru boilerele de 300-500 l va fi [ndep`rtat 
folosind un mijloc de ridicare adecvat. Pentru a facilita ac\iunea de ridicare, la partea superioar` 
a boilerului, [n carcas` este practicat` o gaur` filetat` (M12) unde poate fi [n]urubat un c@rlig 
(cu inel ) ]i cu acela]i filet, care s` corespund` greut`\ii boilerului. Dup` ridicarea boilerului, cele 
trei bol\uri se vor scoate prin de]urubare, se va [ndep`rta paletul, ]i se vor monta [n loc, prin [n]
urubare, cele trei picioru]e prev`zute [n pachetul cu accesorii suplimentare. Boilerul va fi adus la 
nivel prin ajustarea lungimii de [n]urubare a picioru]elor.

 CONECTAREA BOILERELOR LA RE|EAUA DE ALIMENTARE CU AP~
 |evile de ap` rece (intrare) ]i ap` cald` (ie]ire) ale boilerului sunt marcate cu band` 
albastr`, respectiv ro]ie, ]i etichete cu m`rcile respective. Valva de amestec livrat` cu [nc`lzitorul 
de ap` va fi montat` pe conducta de ap` rece conform cu s`geata de pe corpul s`u (s`geata 
indic` direc\ia de curgere a apei), Fig. 3. Se recomand` montarea unui robinet de separare pe 
conducta de alimentare cu ap` rece de la re\ea. 
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  AVERTISMENT ! Se interzice montarea unui robinet de separare [ntre valva combi-
nat` ]i boiler. Este strict interzis s` obstruc\iona\i deschiderile laterale a valvei de amestec ]i/sau 
s` bloca\i maneta acesteia. Este necesara conectarea valvei combinate la un sistem de drenaj al 
apei pentru a permite ie]irea apei; aceasta va fi conectat` la un sistem special de colectare a apei. 
Conducta de apa va fi prev`zut` cu o pant` [nclinat` permanent` [n scopul de protec\ie [mpotriva 
fenomenul de [nghe\, ie]irile vor fi conectate permanent la atmosfer`.
 {nainte de umplerea boilerului cu ap`, verifica\i ca racordurile de circula\ie ap` (3/4”) 
]i racordurile pentru controleri suplimentari de temperatur` (1/2”) s` fie etan]ate [n mod 
corespunz`tor ( pentru aproximativ 1.6 MPa ). Pentru facilitarea evacuarii apei [n cazul opera\iilor 
de [ntre\inere preventiv` sau repara\ie, se recomand` montarea unei supape corespunz`toare 
[ntre boiler ]i robinetul de amestecare pentru a gr`bi evacuarea. La aceste boilere evacuarea 
apei poate fi realizat` altfel: c@nd alimentarea cu ap` este oprit` ]i ie]irea pentru ap` cald` este 
deschis`, ridica\i m@nerul robinetului de amestecare. Apa va [ncepe s` curg` prin deschiderea de 
la robinet.
 

 
 |evile de la schimb`toarele de c`ldur` sunt marcate cu band` neagr` din cauciuc ]i 
etichete cu m`rcile respective.
 Dac` [nc`lzitorul de ap` este conectat la alimentarea principal` cu ap`, rezervorul acestuia 
va fi [nc`rcat cu ap`. Pentru umplerea rezervorului cu ap`, deschide\i la maxim robinetul de 
separare de pe conducta de ap` cald` de la cea mai [ndepartat` baterie sanitar` ; deschide\i 
robinetul de separare Fig. 3  ]i a]tepta\i p@n` c@nd apare un flux puternic de ap` la bateria 
sanitar`; [nchide\i robinetul de separare de pe conducta de ap` cald` a bateriei sanitare; ridica\i 
manerul valvei de amestec ]i a]tepta\i 30-60 secunde p@n` c@nd apare un flux puternic de ap` 
prin partea laterala a deschiderii valvei; ac\iona\i manerul valvei de amestec [n pozi\ia [nchis. 
 AVERTISMENT! Dac` apa nu iese prin deschidera valvei de amestec sau debitul este 
redus ( [n cazul [n care presiunea este normal` ) se consider` avarie. Aceasta ne demonstreaz` 
ca impurit`\ile din apa de la alimentarea principal` obtureaz` valva de siguran\` de pe valva 
combinat`.
 ESTE INTERZIS~ orice conectare urm`toare la dispozitiv [nainte de a se elimina  motivul avariei !
 Conectarea [nc`lzitorului de ap` la re\eaua de alimentare cu ap` ]i la sisteme de [nc`lzire 
sau panouri solare va fi realizat` de c`tre personal calificat ]i autorizat, conform indica\iilor din 
desenele [ntocmite de proiectant.
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 CONECTAREA BOILERELOR LA RE|EAUA ELECTRIC~
 Boilerele au asigurat un factor de protec\ie [mpotriva scurgerilor de curent electric - Clasa I.
 Alimentarea boilerului cu energie electric` trebuie realizat` printr-un circuit separat de 
curent. 
 Boilerele de 150 ]i 200 l trebuiesc conectate la o instala\ie electric` monofazic` a]a cum se 
arat` [n Fig 4.
 Boilerele de 300, 400 ]i 500 l trebuiesc conectate la instala\ii electrice trifazice conform 
schemei electrice din Fig.5 . Cablurile electrice, neutrul ]i [mp`m@ntarea trebuie s`
aib` sec\iunea de min. 2.5 mm2. {mp`m@ntarea (de siguran\`) trebuie legat` la terminalul
de siguran\` marcat cu semnul pentru [mp`m@ntare. {n fiecare circuit de curent trebuie montat` pe 
fiecare faz` o siguran\` de 16 A. La conectarea cablurilor de la re\eaua de alimentare electric` la 
boiler, capacul din plastic trebuie scos ]i apoi, dup` conectarea cablurilor la terminale, montat la 
loc.

 

 

 
 ATEN|IE ! Este OBLIGATORIE instalarea [n circuitul electric al boilerului a unui dispozitiv 
care s` asigure deconectarea tuturor fazelor [n caz de suprasarcin` clasa III.Cablurile circuitului 
electric [ntre dispozitiv ]i terminalele electrice de intrare ale boilerului nu trebuiesc deconectate de 
nici un [ntrerup`tor sau dispozitiv de siguran\`. Dac` boilerul va fi instalat [n baie, acest dispozitiv 
va fi montat [n exteriorul acestei [nc`peri. Conectarea boilerului la re\eaua de alimentare electric`
trebuie efectuat` doar de personal calificat. Dup` conectarea [nc`lzitorului de ap` la re\eaua 
electric`, verifica\i func\ionalitatea acestuia.

 AVERTISMENT ! Ignorarea cerin\elor pentru conectare la instala\ia electric` reduce 
siguran\a dispozitivului. Dispozitivele cu protec\ie redus` nu sunt permise pentru a fi utilizate.   
 Consecin\ele nu sunt incluse [n garan\ia ]i obliga\iile produc`torului sau distribuitorului ]i 
vor fi luate [n considerare de utilizatorul care a omis observarea cerin\elor din prezentul manual.  
 Conectarea [nc`lzitorului de ap` la re\eaua de alimentare cu tensiune electric` ]i relativ 
ulterior va fi efectuat` doar de c`tre personal calificat !

Terminal Termostat Comutator

Anod

Terminal

R
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n
\`

 e
le
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ri
c`

Anod

{ntrerup`tor

Termostat cu 
[ntrerup`tor

Tester

Semnal lamp`
]i [nc`lzitor
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 UTILIZAREA BOILERULUI
 {nainte de a pune boilerul [n func\iune asigura\i-v` c` este umplut cu ap` ! (Verifica\i !)  
 Pentru a trece pe modul de operare [nc`lzire electric`, comuta\i dispozitivul extern pe pozi\
ia pornit.
 Lampa de control de pe capacul boilerului se va aprinde, boilerul porne]te ]i [ncepe 
[nc`lzirea apei. C@nd apa atinge temperatura setat` la termostat, lampa se stinge ]i se aprinde 
din nou c@nd temperatura scade sub o anumit` valoare. Pentru modelele de boilere prev`zute 
cu indicator de temperatur`, se poate citi temparatura la care este [nc`lzit` apa. Pentru oprirea 
boilerului folosi\i dispozitivul extern, pozi\ia oprit.
 Modificari aduse la [nc`lzitoarele de apa monofazate. {nc`lzitoarele de ap` sunt echipate 
cu un termostat cu rozet` manual` ]i un comutator iluminat. Comuta\i [nc`lzitorul de ap`  [n 
regimul de func\ionare automat prin ac\ionarea lateral` a comutatorului inscrip\ionat cu litera “I”. 
Prin utilizarea rozetei manuale se poate regla temperatura dorit`. Activarea indicatorului luminos 
se realizeaz` atunci c@nd comutatorul este [n pozi\ia deschis ]i rezisten\a electric` [nc`lze]te 
apa. C@nd indicatorul luminos este oprit acesta indic` faptul c` temperatura din rezervor a atins 
temperatura reglat` ( setat` ) ]i rezisten\a electric` este comutat` [n pozi\ia [nchis. Prin ac\ionarea 
lateral` a comutatorului iluminat ]i inscrip\ionat cu “0” se va opri func\ionarea rezisten\ei electrice 
iar regimul de func\ionare al acesteia este oprit.
 {nc`lzitoarele de ap` livrate cu indicator de temperatur`; temperatura aproximativ` a 
[nc`lzitorului de ap` se poate citi. Pentru a opri [nc`lzitorul utiliza\i dispozitivul extern. 

Aten\ie! Nu porni\i boilerul dac` exista posibilitatea ca apa din interiorul rezervorului sa fie 
[nghe\at` ! Aceasta va cauza deterior`ri la rezisten\a electric` ]i la vasul de ap` !
 Aten\ie! Nu permite\i persoanelor (inclusiv copii) ale c`ror capacit`\i fizice, senzoriale, 
mentale sau f`r` experien\` ]i cunostin\e [i [mpiedic` s` utilizeze aparatul în condi\ii de siguran\` 
f`r` supraveghere sau instruire. Nu permite\i copiilor s` porneasc` boilerul în modul de func\ionare 
sau s` se joace cu acesta. 
 
 {NTRE|INEREA PREVENTIV~ }I {NTRE|INEREA REGULAT~
 Anozii instala\i [n boilerele cu rezervor emailat au o durat` de via\` de 3 ani. Se recomand` 
ca dup` expirarea acestei perioade s` solicita\i interven\ia unui specialist din partea unit`\ilor 
noastre de service care s` examineze starea lor de func\ionare ]i s`-i [nlocuiasc` dac` este cazul.
 Nu exist` anozi monta\i [n boilerele cu rezervorul din o\el [nalt-aliat crom-nichel. Protec\ia 
anticoroziv` ]i durata mare de func\ionare sunt garantate prin alegerea o\elului ]i a rezervoarelor
de ap` de calitate corespunz`toare.
 {n zone cu con\inut ridicat de oxid de calciu [n ap`, se recomand` [ndep`rtarea anual` sau
la fiecare doi ani a calcarului acumulat [n rezervoarele de ap` ]i pe elementele de [nc`lzire de
c`tre un specialist din partea unei unit`\i de service autorizate. Depunerile de calcar peste stratul 
emailat vor fi [ndep`rtate doar cu un material textil din bumbac uscat, f`r` a se utiliza obiecte  
dure.  Acest caz nu face subiectul garan\iei service ]i va fi executat doar de personal 
autorizat ]i calificat.
 {n timpul func\ion`rii [nc`lzitorului de ap` este necesar s` realiza\i urm`toarele ac\iuni minime dar 
foarte importante. Acestea sunt descrise [n detaliu [n sec\iunile 7,9 ]i 10 ale “Regulilor Importante” din 
prezentul manual.
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 REGULI IMPORTANTE
 1. Boilerele sunt destinate doar pentru scopuri menajere. Sunt utilizate pentru [nc`lzirea 
apei de la re\eaua principal` de alimentare cu ap` comun`. Compozi\ia ]i parametrii sunt defini\i 
de normele Standardului European de calitate ap` potabil` cu un con\inutul de cloruri de pân` 
la 250 mg/l ]i conductivitatea electric` ap` mai mare de 100 μS/cm pân` la 2000 μS/cm pentru 
[nc`lzitoare de ap` cu rezervor emailat; ]i mai pu\in de 600 μS/cm pentru [nc`lzitoarele de ap` cu 
rezervor de ap` realizat din o\el [nalt aliat crom-nichel.

 2. Boilerele se monteaz` [n incinte [n care cerin\ele de siguran\` contra incendiilor sunt 
cele uzuale [n concordan\` cu nivelul de protec\ie [mpotriva penetrarii fluidelor. {n caz contrar
avaria la dispozitiv va fi cauza ignor`rii prezentului manual pentru montaj ]i func\ionare. Acest
defect nu va fi inclus [n obliga\iile de garan\ie ale produc`torului sau distribuitorului.
 3. AVERTISMENT ! Acest dispozitiv nu este proiectat pentru a fi utilizat de c`tre persoane
( inclusiv copii ) cu capacit`\i psihice, senzoriale sau mentale reduse, lips` de experien\`
doar dac` acestia sunt supraveghea\i [n prealabil de c`tre o persoan` responsabil` pentru
siguran\` lor. Nu permite\i copiilor s` porneasc` boilerul în modul de func\ionare sau s` se
joace cu acesta. 
 4. C@nd conectam boilerul la instalatia electric`, este OBLIGATORIU legarea la p`m@nt
corecta. Ignorarea acestei cerin\e va deteriora siguran\a dispozitivului. Dispozitivele cu siguran\` 
redus` nu sunt permise pentru a fi utilizate.
 5. Conectarea boilerului la instalatia de ap` ]i cea electric` se va executa doar de catre
personal specializat. Conectarea [nc`lzitorului de ap` ]i verificarea acestuia la func\ionare
nu sunt incluse [n obliga\iile garan\iei produc`torului sau distribuitorului ]i nu vor fi considerate
subiectul garan\iei Departamentului de Service.
 6. Conectarea boilerului la surse de [nc`lzire alternative trebuie efectuat` de persoane
competente autorizate din partea firmei care a executat proiectul. Persoanele care au realizat
proiectul ]i opera\ia de instalare sunt responsabile de caracteristicile de exploatare ]i
posibilele deficien\e ale boilerului.
 7. AVERTISMENT ! Nu porni\i boilerul dac` exist` posibilitatea ca apa din rezervor s` fi 
[nghe\at ! Dac` exist` riscul ca temperatura s` scad` sub valoarea de 0oC, apa din boiler trebuie
evacuat` vezi sec\iunea “Conectarea [nc`lzitorului de la re\eaua de alimentare cu ap` ]i
punctul 9.
  8. AVERTISMENT ! Pentru func\ionarea [n condi\ii de siguran\` a boilerului, vana combi-
nat` trebuie cur`\at` - m@nerul trebuie ridicat p@n` c@nd prin supapa de aerisire [ncepe
s` curg` ap` cu debit intens aproximativ 30-60 secunde. Aceast` opera\ie se va efectua la
montarea boilerului - cel  pu\in o dat` la 14 zile ]i la fiecare [ntrerupere [n alimentarea cu ap`
de la re\ea. {n cazul [n care rezervorul de ap` este plin ]i nu exist` flux de ap` sau debitul
este redus, acesta ne indic` c` valva de amestec este deteriorat` sau obstruc\ionat` cu
impurit`\i din ap` de alimentare de la re\eaua principal`. Este strict interzis s` utiliza\i [nc`lzitorul 
de ap` dac` valva combinat` este defect`.  Deconecta\i imediat [nc`lzitorul de ap` de la alimen-
tarea electric` ]i contacta\i Departamentul Service, produc`torul autorizat sau distribuitorul. {n caz 
contrar rezervorul de ap` va fi deteriorat sau pot rezulta alte defecte la [nc`lzitorul de ap`.
 9. AVERTISMENT! {n timp ce apa este evacuat` la exterior din rezervorul boilerului, se vor 
lua toate m`surile necesare [mpotriva deterior`rilor care pot fi cauzate prin evacuarea apei la ex-
terior. 
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       AVERTISMENT ! ESTE STRICT INTERZIS S~ PORNI|I ALIMENTAREA CU TENSIUNE
ELECTRIC~ LA {NC~LZITORUL DE AP~ {N TIMP CE APA DIN VASUL ACESTUIA ESTE
PURJAT~ LA EXTERIOR COMPLET SAU PAR|IAL ! {nainte de a porni dispozitivul [n regimul 
de lucru nu uita\i sa umple\i rezervorul de ap` din nou - v` rug`m face\i referire la Sec\iunea 
“Conectare [nc`lzitor de la re\eaua de alimentare cu ap` principal`”.
       AVERTISMENT! Circula\ia agentului prin intermediul schimb`torului de c`ldur` c@nd rezervorul de ap` 
este purjat la exterior este STRICT INTERZIS~!

      10. Regulile pentru [ntre\inere, [nlocuire anod, prevenire ]i eliminare calcar vor fi observate 
deasemenea dup` expirarea termenului de garan\ie.
      14. CONDI|II DE GARAN|IE
      Perioada de garan\ie a boilerelor este determinat` de c`tre importator.
      Garan\ia boilerelor va fi recunoscut` numai atunci când:
      - Boilerul a fost instalat în conformitate cu cerin\ele din manualul de fa\`.
      - Boilerul trebuie s` fie utilizat numai pentru scopul care este destinat.
      Garan\ia include repararea gratuit` a defectelor din fabric` ce pot ap`rea în timpul
perioadei de garan\ie. Repara\iile se efectueaz` de c`tre unit`\ile service autorizate de vânz`tor.
      Garan\ia nu este valabil` pentru defecte care rezult` din:
      - Transport impropriu
      - Depozitare improprie
      - Utilizare improprie
      - Con\inutul ]i parametrii apei peste normele standardului European de calitatea a apei 
potabile ]i în particular con\inutul de cloruri de pân` la 250 mg/l ]i conductivitatea electric` apei 
pân` la 2000 μS/cm pentru [nc`lzitoarele de ap` cu rezervor emailat; pentru [nc`lzitoarele cu 
rezervorul realizat din o\el ( crom-nichel ) con\inutul de cloruri va fi mai mic de 600 μS/cm.

      - Utilizarea unei tensiuni mai mare decât cea indicat` în Manualul de instalarea ]i
operare.
      - Deformarea rezervorului de ap` ca urmare a înghe\`rii apei.
      - Elemente naturale, calamit`\i ]i alte circumstan\e de for\` major`.
      - Nerespectarea instruc\iunilor din Manualul de instalare ]i operare.
      - În cazul unor repara\ii neautorizate a eventualelor defecte.
      - În cazurile men\ionate mai sus defectele sunt eliminate contra cost.

      OBSERVAREA CERIN|ELOR DIN MANUALUL DE FA|~ ESTE O CONDI|IE 
NECESAR~ PENTRU EXPLOATAREA SIGUR~ A PRODUSULUI ACHIZI|IONAT }I ESTE 
UNA DIN CONDI|IILE DE GARAN|IE.
      ORICE MODIFIC~RI SAU RECONSTRUC|II ALE STRUCTURII BOILERULUI DE
C~TRE CUMP~R~TOR SUNT INTERZISE.
      ÎN CAZUL {N CARE S-AU CONSTATAT MODIFIC~RI SAU RECONSTRUC|II,
OBLIGA|IILE DIN GARAN|IE ALE PRODUC~TORULUI }I VÂNZ~TORULUI SUNT
ANULATE, IAR ACESTA NU {}I ASUM~ NICI O RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA
SIGURAN|A APARATULUI.
 DAC~ ESTE NECESAR, APELA|I LA UNIT~|ILE DE SERVICE AUTORIZATE DE
PRODUC~TOR.
      PRODUC~TORUL Î}I REZERV~ DREPTUL DE MODIFICARE A CONSTRUC|IEI DISPOZI-
TIVULUI CARE NU AFECTEAZ~ SIGURAN|A PRODUSULUI F~R~ O NOTIFICARE {N PRE-
ALABIL.


