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 BOILER MIXT ELECTRIC-TERMIC 
CU ACUMULARE - 2013

    ATENTIE! Citi\i acest manual [nainte de a pune [n func\iune echipamentul!

Instruc\iuni tehnice pentru instalare, 
operare ]i [ntre\inere boiler de la 30 p@n` la 200l

Reguli importante
Condi\ii de garan\ie



2

 CARACTERISTICI TEHNICE MANUAL DE MONTAJ }I UTILIZARE BOILERE ELEC-
TRICE CU ACUMULARE DE LA  30 p@n` la  200 l ( BDS EN 60335-2-21 ) pentru montaj pe 
perete ( suspendat ) 
 {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 realizeaz` 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 
personal calificat. Conectarea acestui dispozitiv se va realiza [n mod corespunz`tor sursa electrica 
si la mijloacele de protectie! 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` acestia sunt supraveghea\i [n prealabil de c`tre o persoan` responsabil` pentru siguran\a 
lor. Copiii 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 “Ordonan\a cerin\elor pentru introducere [n 
pia\` a echipamentelor electrice ]i electronice, tratament ]i transport de]euri electrice ]i echipa-
ment electronic”. 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 afect-
eze [n mod negativ mediul [nconjur`tor ]i s`n`tatea oamenilor.

 Simbolul     de pe boiler ]i de pe ambalajul acestuia semnific` c` acesta dup` 
terminarea ciclului sau de via\` se va trata ca reziduu menajer si se va duce la centrele 
specializate [n colectarea ]i tratarea acestor reziduuri. 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 ati achizi\ionat aparatul.
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 CARACTERISTICI TEHNICE
 Boilerele de la 30-200L pentru [nc`lzire ap` sunt proiectate pentru uz caznic ]i pot livra 
ACM de la la re\eaua comun` principal` de ap` simultan pentru consumatori - Bucat`rie, baie etc. 
Modelele principale ]i modific`rile sunt prezentate [n Figurile de la 1 la 4 iar caracteristicile tehnice 
sunt prezentate detaliat [n urm`toarele pagini. Rezervorul din interiorul boilerului este protejat 
[mpotriva coroziunii prin vopsea emailic` sau aliaj de o\el cu crom-nichel. Rezervorul din interiorul 
boilerului emailat este echipat 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 emailat` din 
interiorul rezervorului. Boilerul corespunde cu normativul [n vigoare privind utilizare ap` de la re\
eaua de alimentare dar [n particular concentratia 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\e\ ( crom-nichel ) conductivitatea va fi mai mic` 
de 600 μS/cm. Jacheta exterioar` a dispozitivului este realizat` din polimer-epoxy ]i izola\ia din 
spum` poliuretanic`. 
 Modificarile [nc`lzitoarelor de ap` sunt marcate cu urm`toarele litere ]i numere:
 Modelul de baz` este marcat doar cu un num`r- [nc`lzitor de ap` cu un rezervor de ap` 
emailat pentru montaj [n pozi\ie vertical`.
 - “A” - indicator [ncorporat pentru func\ionare protec\ie anti-coroziv` [n rezervor de ap` 
emailat f`r` uzur` la anod.
 - “H” - rezervorul de ap` al dispozitivului este realizat din  aliaj de o\el ( crom-nichel ).
 - ”T” - 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, colectoare solare, 
sau alte surse similare ).  Marcajul “S” indic` schimb`tor de c`ldur` cu suprafa\` mare de 
schimb, pozi\ionat [n partea inferioar` a rezervorului de ap`. {nc`lzitoarele cu capacitatea 
de 80,120 ]i 150 marcate cu “S2” sunt echipate cu dou` schimb`toare de c`ldur`.

{nc`lzitoare de ap` 72265XT]i 72268XT-
80 L., 72270XT-100L. ]i 72266XT-120L.

{nc`lzitoare de ap` 72265XT-50L. ]i 
72268X-80L.

{nc`lzitoare de ap` 72265X, 72270X ]i 
72266X-80,100L.

{nc`lzitoare de ap` verticale cu ]i f`r` 
schimb`tor de c`ldur`

1 ]i 2 - schimb`toare de c`ldur`
3 - teac` pentru termostate adi\ionale ( disponibile 
la unele [nc`lzitoare cu schimb`toare de 
c`ldur` )

Ie]ire conduct`
(ap` cald`)

Schimb`tor 
de c`ldur`

Intrare conduct`
(ap` rece)

Intrare conduct`
(ap` rece)

Ie]ire conduct`
(ap` cald`)

Ie]ire conduct`
(ap` cald`)

Intrare conduct`
(ap` rece)
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           Modele
Parametri

Capacitate 
nominal` [l]

30 50 80 80 100 120 150 150 200 50 80 100 120

Tensiune nominal` 
[V]

220-230 V

Putere nominal` 
[W]

1500
2000

1500
2000

1500
2000
3000

1500
2000
3000

1500
2000
3000

1500
2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000 2000
3000

2000
3000

2000
3000

Presiune nominal` 
[MPa]

0.8

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

1.25
0.94

2.09
1.57

3.35
2.51
1.67

3.35
2.51
1.67

4.2
3.15
2.1

5.03
3.77
2.51

5.02
3.14

5.02
3.14

6.67
4.19

1.57 2.51
1.67

3.15
2.1

3.77

AMESTEC la 37 
oC [l]
( [nc`lzire electric` )

82 136 218 218 265 326 378 378 494 136 218 265 326

Suprafa\` schim-
bat`tor de c`ldur` 
[m2]

- - - - - - - - - - - - -

                                     
 

Dimensiuni de 
gabarit [mm]

385 385 460 385 460 460 460 586 586 385 460 460 460

530 740 800 1040 970 1140 1395 990 1230 740 800 970 1140

395 395 470 395 470 470 470 596 596 395 470 470 470

80 80 92 80 92 92 92 105 105 - - - -

- - - - - - 1003 560 780 405 412 587 754

D

H

A

b

h

 “X” - [nc`lzitorul de ap` poate fi montat doar [n pozi\ie orizontal`.
 “R” - ie]irile schimb`torului de c`ldur` ]i/sau ie]irile ap` rece/cald` ( la unele [nc`lzitoare  
de ap` orizontale) sunt pozi\ionate pe partea dreapt` a peretelui pe care este instalat dispozitivul.
 “L” - La unele modific`ri ale [nc`lzitoarelor de ap` orizontale intrarea ]i ie]irea conductelor  
este pozi\ionat` pe partea st@ng` a peretelui unde este instalat dispozitivul.
 “D” - Fiecare [nc`lzitor de ap` din acest tip este echipat cu  2 elemente de [nc`lzire, pozi\
ionate [n tuburi speciale pe flan]a rezervorului de ap`. Aceast` caracteristic` [mbun`t`\e]te sigu-
ran\` dispozitivului, m`re]te rezisten\a la coroziune ]i deasemenea reduce depunerea de sedi-
mente calcaroase. Puterea electric` a acestor [nc`lzitoarelor de ap` este 1600W pentru 30 ]i 50l 
p@n` la 2400W pentru altele modele.

  {NC~LZITOARE DE AP~ PENTRU MONTAJ VERTICAL
  {nc`lzitoarele de ap` de acest tip sunt proiectate doar pentru montaj [n pozi\ie verti-
cal`, cu conducte pentru intrare ]i ie]ire localizate [n partea inferioar` ( Fig. 1).
 
 {NC~LZITOARE DE AP~ PENTRU MONTAJ ORIZONTAL
 {nc`lzitoarele de ap` de acest tip sunt proiectate doar pentru montaj [n pozi\ie orizontal`, [n 
conformitate cu num`rul modelului respectiv, schema ( Fig.2, 3 ]i 4 ). Dup` selectarea loca\iei de 
montaj a dispozitivului pe perete, distan\a dintre carcas` ]i p`r\ile electrice ale dispozitivului fa\` 
de peretele adiacent va fi observat`. {nc`lzitoarele de ap` orizontale cu capacitatea de 150 ]i 200 
L sunt echipate cu supor\i speciali pentru fixare pe perete. Montajul corespunz`tor este explicat  
detailat [n sec\iunea urm`toare din acest manual. 

72269   72267      72265      72268T  72270    72266T  72280 M   72280NT72281NT 72267X    72265X 72270X 72266X
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                          Modele

Parametri

72280XB 72281XB 72268T
72268S2

72270T 72266T
72266S2

72280MS
72280MS2

72280T
72280S

72265XT 72268XT 72266XT 72280XBS 72281XBS

Capacitate nominal` [l] 150 200 80 100 120 150 150 200 80 80 120 150 200

Tensiune nominal` [V] 220-230V

Putere nominal` [W] 2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

2000
3000

3000 3000
Presiune nominal` [MPa] 0.8

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

5.02
3.14

6.7
4.19

2.51
1.67

3.15
2.1

3.77
2.51

5.02
3.14

5.02
3.14

6.7
4.19

2.51
1.67

2.51
1.67

3.77
2.51

3.14 4.19

AMESTEC la 37oC [l]
( [nc`lzire electric` )

378 494 218 265 326 378 378 494 218 218 326 378 494

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

- - 0.36
0.49+0.22

0.41 0.53
0.65+0.3

0.89
0.89+0.41

0.59
0.89

0.59
0.890

0.33 0.36 0.56 0.59 0.77

                                     
 
Dimensiuni de 
gabarit [mm]

586 586 385 460 460 460 586 586 460 385 460 586 586

990 1230 1040 970 1140 1395 990 1230 800 1040 1140 990 1230

596 596 395 470 470 470 596 596 470 395 470 596 596

105 105 80 92 92 92 105 105 92 80 92 105 105

560 780 - - -/754 1003 560 780 412 720 754 560 780

D

H

A

b

h

 
 {NC~LZITOARE DE AP~ CU SCHIMB~TOR DE C~LDUR~
 {nc`lzitoarele din acest model asigur` un transfer  energetic  eficient la func\ionare datorit` 
schimb`torului de c`ldur` [ncorporat.

 
 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 adi\ional`, de ex: - sistem de [nc`lzire lo-
cal 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 concen-
tra\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 in boiler ]i nu 
permite activarea elementului de incalzire electrica [n timpul func\ion`rii normale.

 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.

72281T
72281F
ZS2
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 MONTAJUL BOILERULUI PE UN PERETE CORESPUNZ~TOR
 Toate boilerele vor fi montate ]i amplasate [n incinte [n care cerin\ele contra incendiilor sunt 
cele uzuale unde temperatura mediului ambient nu scade sub 0oC.
 Pe pardoseala camerei unde este montat boilerul se recomand` montarea unui sifon de 
pardoseal` ce permite scurgerea apei care iese din supapa de siguran\` a robinetului de
amestec, c@nd aceasta este activat` sau [n cazul [n care se vor executa opera\ii de [ntre\inere ]i 
repara\ie la boiler.
 Locul pentru amplasarea dispozitivului va fi corect dimensionat, astfel inc@t sa permit`
modul de fixare, montarea componentelor [n scopul suspendarii acestuia ]i a celor de protec\ie 
precum ]i a realizarii comode a opera\iilor de [ntre\inere.
 Boilerul va fi montat pe perete utiliz@nd holz]uruburi cu dibluri cu un diametru de la 10-
12 mm, ferm prinse de perete. Sistemele pentru fixare, prindere ]i suspendare vor fi dimensionate 
pentru o greutate de dou` ori mai mare dec@t greutatea total` a boilerului ]i a con\inutului de ap` 
din rezervorul acestuia. Boilerul va fi asigurat [mpotriva desprinderii de pe perete prin utilizarea 
hold]uruburilor sau prin penetrarea peretelui [n func\ie de materialul din care este construit pere-
tele. Montajul [nc`lzitorului de ap` pe pere\i decorativi ( executa\i din c`r`mid` perforat` sau alte 
materiale u]oare de construc\ie ) este strict interzis.
 
 AVERTISMENT! Pl`cu\ele de suport de pe [nc`lzitoarele de ap` orizontale vor fi ferm  
str@nse de peretele corspunz`tor ca ]i discuri de mascare amplasate sub capul hold]uru-
burilor ( piuli\ele bol\arilor )!

 Cerin\e pentru montajul [nc`lzitoarelor de ap` orizontale cu volumul 150 ]i 200L este prez-
entat [n Fig. 5 ]i 6.
  
Suspendarea pe un perete portant. Pere\ii por-
tan\i pentru suspendare sunt realiza\i din beton 
cu arm`tur`, blocuri ceramice solide cu grosimea 
de cel pu\in 25 cm.

Suspendarea pe un perete neportant. Pere\
ii neportan\i sunt realiza\i din blocuri ceramice 
perforate sau alte materiale u]oare.

1. Pl`cu\` 4x60x360 
2. Pl`cu\` de suspendare dispozitiv
3. Hold]urub M10
4. Piuli\`
5. St@lp din o\el
6. Pl`cu\` 4x100x100
7. T`lpice pentru prindere [n pardoseal` din beton
Not`: 1. Pozi\iile 1,5 \i 6 sunt sudate
2. Pardoseala ]i plafonul sunt executate din beton cu arm`tur` din fier

1. Perete
2. Pl`cu\`
3. Hold]urub
4. Piuli\`
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 {nc`lzitoarele de ap` orizontale cu volumul de 150 ]i 200L vor fi montate doar pe un perete 
ramforsat cu grosimea de cel pu\in 25 cm, utiliz@nd supor\ii din furmitura echipamentului [n con-
formitate cu Fig. 7 ( vezi pagina urm`toare ). Cadrul este fixat ferm fixat de perete cu ajutorul  
holz]uruburilor ( ancore ).

 AVERTISMENT! Nerespectarea observa\iilor sau a cerin\elor de mai sus pentru fix-
area [nc`lzitorului de ap` pe un perete corespunz`tor poate cauza deterioararea dispozi-
tivului, distrugeri la alte echipamente aflate [n aceea]i loca\ie cu [nc`lzitorul, coroziunea 
carcasei ]i alte avarii sau distrugereri serioase. {n acest caz, eventualele distrugreri nu fac 
subiectul garan\iei sau obliga\ia producatorului/distribuitorului, acestea vor fi suportate 
integral de partea care a ignorat instruc\iunile de montaj din acest manual.
 
 MONTAJUL {NC~LZITORULUI DE AP~ PE UN PERETE CORSPUNZ~TOR VA FI 
REALIZAT DOAR DE C~TRE PERSONAL CALIFICAT!

 CONECTAREA LA RE|EAUA DE ALIMENTARE CU AP~
 
 C@nd conecta\i [nc`lzitorul de ap` la conductele pentru ap` cald` ]i ap` rece de la re\eaua 
de alimentare, respecta\i s`ge\ile ]i inelele indicatoare de pe racordurile [nc`lzitorului de ap`. Ace-
stea sunt cu filet de 1/2”.
 -conducta pe care se gasesc s`ge\ile colorate [n albastru reprezint` alimentarea cu ap`
rece de la re\ea.
 -conducta pe care se g`sesc s`ge\i colorate [n ro]u este ie]irea din boiler (ap` cald`).
Schema conexiunilor pentru montaj este prezentat` [n Fig.8.
 Valva de siguran\` a boilerului face parte din furnitur` ]i va fi montat` de c`tre instalator
pe conducta de ap` rece.

Stand de fixare Pl`cu\e de suport
pentru dispozitiv

Ie]ire conduct`
(ap` cald`)

Intrare conduct`
(ap` rece)

Fixare stand
Pe un perete corespunz`tor

Fixare pl`cu\` dispozitiv
pe stand (hold]urub ]i piuli\` M10)
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Ap` cald`

La bateria de amestec

Ap` rece

Ap` rece

1. Rezervor de ap`
2. Alimentare boiler de la re\ea
3. Ie]ire ap` cald`
4. Robinet pentru [nchiderea alimentarii
( la cererea utilizatorului )
5. Robinet de trecere cu aerisitor
6. Reductor de presiune hidraulic ( dac` 
este necesar)
- dac` presiunea de la alimentarea princi-
pal` este mai mare de 0,6 MPa.

 Valva combinat` de siguran\` cu supap` de sens este parte integrat` [n setul [nc`lzitorului 
de ap` ]i trebuie montat` de c`tre produc`tor pe conducta de ap` rece.
 Excep\ie fac modelele de [nc`lzitoare orizontale 72269X-50L., 72265X-80L, 72270X-100L., 
72266X-120L. cu modific`rile respective unde conductele pentru ap` rece ]i ap` cald` trec prin 
cilindrul carcasei. La aceste modele VALVA COMBINAT~ este pozi\ionat` [ntr-un sac fixat pe am-
balajul dispozitivului si este OBLIGATORIU DE MONTAT pe conducta pentru ap` rece. Observa\i 
s`ge\ile de pe corpul acesteia, sensul acestora indic` direc\ia fluxului de ap` care trece prin ea.
 
 AVERTISMENT! Demontarea valvei combinat` ]i/sau [nlocuirea acesteia cu alta este 
interzis` ! Se interzice montarea unui robinet de separare [ntre robinetul de amestec 
]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. 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`. 
 Dupa ce [nc`lzitorul de ap` este conectat la re\eaua de alimentare cu ap` principal`, 
rezervorul va fi [nc`rcat cu ap`. Aceasta opera\ie se va realiza dup` cum urmeaz`: deschide\i  
complet robinetul pentru ap` cald` de la cea mai indep`rtat` baterie sanitar`; valva de separare 
pozi\ia 4 Fig. 8 trebuie sa fie deschisa; deschideti cea mai indepartata baterie de pe circuitul de 
acm, asteptati pana ce la aceasta baterie, pe apa calda, vine un flux constant de apa.
 AVERTISMENT!! Dac` apa nu iese prin deschiderea 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 sigu-
ran\` de pe valva de combinat`.
 ESTE INTERZIS~ orice conectare urm`toare la dispozitiv [nainte de a se elimina mo-
tivul avariei ! Dac` motivul defectulului nu a fost [ndep`rtat, utilizarea altor conexiuni de pe echi-
pament sunt SUNT STRICT INTERZISE!  
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 AVERTISMENT! Nerespectarea cerin\elor pentru conectarea la re\eaua de alimentare 
cu ap` poate conduce la umplerea par\ial` a rezervorului din boiler ]i [n consecin\` la dete-
riorarea elementului de [nc`lzire. C@nd valva combinat` nu este instalat` sau este instalat` 
necorspunz`tor aceast` situa\ie poate conduce la distrugerea rezervorului de ap`.  
  Consecin\ele nu sunt acoperite de certificatul de garan\ie, produc`torului sau 
distribuitorului nu este responsabil, vor fi considerate [n contul p`r\ii care nu a respectat 
cerin\ele din prezentul manual.
 Conectarea [nc`lzitorului de ap` la re\eaua de alimentare principal` va fi realizat` 
doar de c`tre personal calificat.
 
 CONECTARE {NC~LZITORULUI DE AP~ LA SISTEMUL DE ALIMENTARE ELECTRIC
 Aten\ie! {nainte de a pune boilerul [n func\iune asigura\i-v` c` rezervorul este umplut
cu ap`. (Verifica\i !). Boilerele au asigurat un factor de protec\ie [mpotriva scurgerilor de
curent electric -“Clasa I”. Conectarea [nc`lzitorului de ap` la sistemul de alimentare electric se va 
realiza printr-un circuit separat cu 3 fire izolate ]i sec\iunea fiec`rui conductor de 2,5mm2 
( linie, neutru ]i [mp`m@ntare ). Dac` cablajul [ncorporat [n perete este prev`zut cu 2 conductori 
electrici se recomand` ca electricianul autorizat s` trag` un conductor adi\ional la [mp`m`n-
tare, aceste cablaje nu vor fi deconectate de nici un [ntrerup`tor sau dispozitiv de siguran\` de la 
panoul electric p@n` la [nc`lzitorul de ap`. Daca dispozitivul nu va fi legat la priza de [mp`m@ntare 
corespunz`tor ca urmare va fi redus` siguran\a si durata de viata a acestuia. {n fiecare circuit de 
curent electric trebuie montat` pe fiecare faz` o siguran\` de 10 A, dac` puterea [nc`lzitorului de 
ap` este de 2 kW se va monta o siguran\` de 16 A. Conectarea cablajul de alimentare electric` 
la terminalii dispozitivului se va realiza doar dup` demontarea capacului de plastic [n asa fel [nc@t 
conductorii electrici din interiorul dispozitivului nu vor fi separa\i.  {n conformitate cu schema gen-
eral` electric` lipit` pe carcas`, faza cablajului de alimentare este conectat` cu terminalul L ( sau 
A1 func\ie de modific`ri ). Cablajul neutru este conectat cu terminalul marcat N ( sau B1 ) ]i cabla-
jul de [mp`m@ntare cu [mp`m@ntarea terminalului ( ]urub sau hold]urub), marcat cu semnul             
     pentru protec\ie la [mp`m@ntare. Cablajul de alimentare va fi asigurat [mpotriva disloc`rii utiliz@
nd un suport de str@ngere a cablajului, pozi\ionat lang` deschiderea pentru cablaj [n capacul de 
plastic. Dup` conectarea ]i fixarea cablajelor de alimentare, capacul de plastic va fi montat cu 
]uruburi [n pozi\ia ini\ial`. {n timpul acestei opera\ii se va acorda o deosebit` aten\ie la pozi\ia cab-
lajelor electrice ]i a tubului capilar de la [ntrerup`torul termic ]i a regulatorului termic.

 ATEN|IE ! Este OBLIGATORIE instalarea unui dispozitiv care s` asigure deconectarea 
tuturor fazelor [n caz de suprasarcin` clasa III pe circuitul electric al boilerului. 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 responsabilitate de utilizatorul care a omis respectarea cerin\elor din prezentul man-
ual.
Conectarea [nc`lzitorului de ap` la re\eaua de alimentare cu tensiune electric` va fi efectuata doar 
de c`tre personal calificat !
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 FUNC|IONARE {NC~LZITOR DE AP~
 {nc`lzitorul de ap` este pornit [n regim 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 de-
schis ]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 comu-
tat` [n pozi\ia [nchis.
 La [nc`lzitoarele de ap` marcate cu litera “D” fiecare buton luminos al comutatorului pozi\
ionat pe panoul de control, porne]te/opre]te rezisten\ele electrice. Acesta asigur` posibilitatea 
de utiliza rezisten\ele electrice la o putere electric` par\ial` sau complet`, func\ie de necesit`\i  ]i 
perioada de timp dorit` pentru [nc`lzire ap`.
 Termostatul  [ncorporat [n dispozitiv este echipat cu func\ie anti-[nghe\. C@nd rozeta termo-
statului este la pozi\ia minima (st@nga) la [nceputul scalei, rezisten\a electric` a dispozitivului va 
porni p@n` la temperatura ambiental` [n jur de 8-10oC ]i se va opri  [n jur de 12-15oC. {n acest fel 
apa din rezervor va fi protejat` [mpotriva fenomenului de [nghe\ dac` temperatura scade sub lim-
itele admise. ATEN|IE ! Aceast` func\ie nu va proteja apa de la re\eaua de alimentare principal` 
[mpotriva fenomenului de [nghe\. 

 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 ! Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat de c`tre persoane (inclu-
siv copii) ale c`ror capacit`\i fizice, senzoriale, mentale sau f`r` experien\` cu excep\ia cazului [n 
care acestea sunt supravegheate de c`tre o persoan` responsabil` pentru siguran\a acestora. Nu 
permite\i copiilor s` porneasc` boilerul sau s` se joace cu acesta.
 Un clapet special a fost inclus în sistemul de siguran\` care permite, în func\ionarea nor-
mal`, a boilerului ca apa care s-a dilatat [n timpul înc`lzirii s` nu picure prin orificiile de aerisire ale
robinetului în conducta de ap` rece. Aceasta cantitae mica de apa este intoarsa i sistemul de 
alimentare cu apa. Cantitatea de ap` este mic` ]i tempetratura nu este foarte mare, deci, nu pot 
deteriora conductele sau alte elemente ale instala\iei de alimentare cu ap`. {n timpul func\ion`rii 
normale a boilerului, dac` exist` un robinet de re\inere suplimentar sau din alte motive, este 
posibil ca apa s` picure prin orificiile robinetului. Acest lucru nu trebuie considerat un defect ]i nu 
trebuie s` [nchide\i orificiile de aerisire, boilerul se poate defecta. Clapetul de re\inere inclus în 
robinetul de amestec [mpiedic` curgerea apei [napoi [n conducta de ap` rece [n cazul
[ntreruperii de la conducta principal` de alimentare cu ap`.

 PROTEC|IE ANTICOROZIV~, {NTRE|INERE }I SERVICE
 Boilere cu vas de expansiune emailat. O protec\ie anticoroziv` suplimentar` a fost inclus` 
[n boilerele cu vas de expansiune emailat. Aceasta este format` dintr-un anod protector realizat 
din aliaj special de magneziu care func\ioneaz` numai c@nd vasul este plin cu ap`. Durata medie 
de exploatare a anodului este de 3 ani. Dup` aceast` perioad` func\ionalitatea lui trebuie ver-
ificat` de c`tre companiile noastre service din \ar`. Dac` este necesar, anodul poate fi [nlocuit 
constituind o condi\ie important` [n protec\ia vasului de expansiune.
 Boilere cu vas de expansiune emailat ]i tester anod. Disponibilitatea acestui dispozitiv este 
de o importan\` primordial` pentru exploatare boilerului.
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Testerul pentru anod const` dintr-un sistem indicator cu o scal` ]i un comutator 
(buton). Acesta este împ`r\it în dou` sectoare - ro]u ]i verde. {n condi\ii normale de 
func\ionare a [nc`lzitorului de ap`, s`geata testerului este pozi\ionat` [n sectorul 
ro]u- testerul este pornit ]i anodul func\ioneaz` corespunz`tor. Verificarea eficien\ei 

anodului se poate realiza c@nd apa este [nc`lzit`. ( termostatul este decuplat - lampa de semnal 
oprit` ), prin ac\ionarea butonului de pe tester pentru c@teva secunde. S`geata va fi deviat` [n 
direc\ia sectorului verde a scalei. Valoarea devia\iei este puternic influen\at` de parametrii apei 
]i temperatura acesteia. Un criteriu de func\ionare al anodului este deplasarea indicatorului 
tester-ului. Dac` indicatorul nu se mi]c` sau r`m@ne la [nceputul sectorului ro]u al scalei atunci 
c@nd ap`sa\i butonul tester-ului, adresa\i-v` unui specialist din departamentele noastre service 
( vezi “ Lista depozitelor service” ) care va examina protec\ia anticoroziv` ]i o va repara dac` 
este necesar. Examinarea ]i [nlocuirea din timp a protec\iei anodice este o condi\ie pentru 
prelungirea duratei de via\` a vaselor de expansiune emailate.
 Boilere cu vas de expansiune dintr-un o\el [nalt aliat crom-nichel. Protec\ia anticoroziv` ]i 
durata lung` de via\` garantat` sunt asigurate prin alegerea tipului de o\el corespunz`tor structurii 
rezervorului in acord cu conditiile de utilizare.
 Pentru o func\ionare fiabil` a rezervoarelor de ap` [n regiuni cu un con\inut ridicat de cal-
car [n ap` se recomand` cur`\area [nc`lzitorului de ap` o dat` pe an. Depunerile de calcar peste 
stratul emailat al rezervorului de apa vor fi [ndep`rtate doar cu material textil uscat din bumbac, 
f`r` a se utiliza dispozitive 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.

 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` ace]tia 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 pamant
corecta. Ignorarea acestei cerin\e va deteriora siguran\a dispozitivului. Dispozitivele cu
siguran\` redus` nu sunt permise pentru utilizare. Nerespectarea cerin\elor conduc la reducerea 
siguran\ei dispozitivului. Un dispozitiv cu siguran\` redus` la func\ionare nu este permis pentru a fi 
utilizat.
 5. Conectarea boilerului la instala\ia de ap` ]i cea electric` se va executa doar de c`tre
personal autorizat.
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 6. 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.
 7. AVERTISMENT ! Nu porni\i boilerul dac` exist` posibilitatea ca apa din boiler 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, valva combina-
ta trebuie curatata- 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 , 
la 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 apa de alimentare de la 
re\eaua principal`. Deconecta\i imediat [nc`lzitorul de ap` de la alimentarea electric` ]i contacta\i 
Departamentul Service, produc`torul autorizat sau distribuitorul. {n caz contrar rezervorul de ap` 
va fi deteriorat sau pot rezulta alte alte defecte la [nc`lzitorul de ap`.
 9. Valva de siguran\`, dac` este necesar, poate fi utilizat` pentru evacuarea apei din 
rezervorul dispozitivului. Aceast` opera\ie se va realiza [n ordinea urm`toare:
 a. Deconecta\i [nc`lzitorul de ap` de la alimentarea cu tensiune electric` utiliz@nd dispozi-
tivul adi\ional ( [ntrerup`torul principal) ]i pentru o siguran\` ridicat` deconecta\i siguran\a fuzibil`  
de pe faza circuitului la care este conectat [nc`lzitorul de ap`.
 b. Opri\i accesul lichidului rece catre dispozitiv- opri\i robinetul a]a cum este indicat la pozi\
ia 4 Fig.8.
 c. Deschide\i robinetul pentru ap` cald` de la robinetul de amestec sau separa\i conex-
iunea tubului de evacuare ap` [nc`lzit` de la boiler.
 d. Ridica\i m@nerul valvei combinate ]i a]tepta\i p@n` c@nd apa nu mai curge la exterior.
 Aceste ac\iuni nu asigur` o evacuare complet` a apei din rezervor. Aceast` opera\ie va fi 
realizat` doar de c`tre personal autorizat, calificat ]i specializat [n deconectarea electric` a dis-
pozitivului ]i [ndep`rtarea flan]ei de pe [nc`lzitorul de ap`.
 10. Regulile preventive de intretinere, inlocuire anod si eliminare depuneri de calcar, vor fi 
respectate si dupa iesirea din garantie.
 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~!
 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 exterior.
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 GARAN|IE }I CONDI|II DE GARAN|IE
 Perioada de garan\ie a boilerelor este determinat` de c`tre importator.

 Garan\ia este valid` doar dac`:
 - 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 calitate a apei pota-
bile ]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 DIS-
POZITIVULUI CARE NU AFECTEAZ~ SIGURAN|A PRODUSULUI F~R~ O NOTIFICARE {N 
PREALABIL.


