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

Explicarea măsurilor de siguranţă

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 încon-
jurător.

Observaţie
Informaţiile trecute sub denumirea de indicaţie conţin
informaţii suplimentare.

Persoanele cărora li se adresează aceste instrucţiuni

Aceste instrucţiuni se adresează exclusiv personalului
de specialitate autorizat.

■ Lucrările la instalaţia electrică vor fi executate numai
de electricieni calificaţi.

■ Prima punere în funcţiune va fi efectuată de execu-
tantul instalaţiei sau de un specialist desemnat de
acesta.

Prevederi obligatorii

■ Prevederi naţionale privind instalaţiile
■ Prevederi legale referitoare la protecţia împotriva

accidentelor
■ Prevederi legale pentru protecţia mediului

■ Hotărâri ale asociaţiilor profesionale
■ Norme de siguranţă prevăzute de STAS, legea

319/2006 şi normativele internaţionale DIN, EN,
DVGW şi VDE

Instrucţiuni de siguranţă pentru intervenţiile la instalaţie

Intervenţii la instalaţie

■ Se deconectează instalaţia de la reţea (de exemplu
de la siguranţa separată sau de la un întrerupător
principal) şi se verifică dacă este întreruptă alimenta-
rea electrică.

■ Se asigură instalaţia împotriva unei reconectări acci-
dentale.

Pericol
Suprafeţele încinse pot produce arsuri.
■ Înainte de lucrările de întreţinere şi de service,

aparatul trebuie deconectat şi lăsat să se
răcească.

■ Nu atingeţi suprafeţele încinse de la cazan,
arzător, sistemul de evacuare a gazelor arse şi
sistemul de ţevi.

! Atenţie
Prin descărcări electrostatice, anumite compo-
nente electronice pot fi avariate.
Atingeţi obiectele legate la pământ, de ex. con-
ducte de încălzire sau de apă, înainte de înce-
perea lucrului pentru a elimina încărcarea elec-
trostatică.

Lucrări de reparaţii

! Atenţie
Repararea unor componente cu funcţie de sigu-
ranţă pune în pericol funcţionarea sigură a insta-
laţiei.
Componentele defecte trebuie înlocuite cu com-
ponente originale de la firma Viessmann.

Componente suplimentare, piese de schimb şi
piese supuse uzurii

! Atenţie
Piesele de schimb şi piesele supuse uzurii, care
nu au fost verificate împreună cu instalaţia, pot
influenţa funcţionarea acesteia. Montajul unor
componente neomologate, precum şi efectuarea
unor modificări neautorizate pot periclita sigu-
ranţa şi pot restrânge acordarea garanţiei.
În cazul înlocuirii unor piese, se vor utiliza numai
piese originale de la firma Viessmann sau piese
de schimb aprobate de firma Viessmann.

Măsuri de siguranţă

Instrucţiuni de siguranţă
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Instrucţiuni de siguranţă pentru funcţionarea instalaţiei

Măsuri ce trebuie luate în caz de miros de gaze
arse

Pericol
Gazele arse pot provoca intoxicaţii care pun
viaţa în pericol.
■ Scoateţi instalaţia de încălzire din funcţiune.
■ Aerisiţi încăperea de amplasare a instalaţiei.
■ Închideţi uşile de la încăperile de locuit, pentru

a împiedica o dispersie a gazelor arse.

Comportament în cazul scurgerii apei din aparat

Pericol
La scurgerea apei din aparat, există pericol de
electrocutare.
Deconectaţi instalaţia de încălzire de la dispozi-
tivul de deconectare extern (de ex. tabloul de
siguranţe, distribuitorul de curent).

Instalaţiile de evacuare a gazelor arse şi aerul de
combustie

Asiguraţi-vă că instalaţiile de evacuare a gazelor arse
sunt libere şi nu pot fi obturate, de ex. de acumulări de
condens sau alte influenţe exterioare. Asiguraţi o ali-
mentare suficientă cu aer de combustie.
Atrageţi-i atenţia utilizatorului instalaţiei că nu sunt per-
mise modificări ulterioare la locul de montaj (de ex.
montarea de conducte, măşti sau pereţi despărţitori).

Pericol
Instalaţiile de evacuare a gazelor arse neetanşe
sau înfundate, precum şi o alimentare insufi-
cientă cu aer de combustie, pot produce intoxi-
caţii mortale cu monoxidul de carbon conţinut de
gazele arse.
Asiguraţi funcţionarea corespunzătoare a insta-
laţiei de gaze arse. Orificiile de alimentare cu
aer de combustie trebuie să nu poată fi închise.

Aparate de aerisire

La utilizarea aparatelor cu evacuarea aerului în exte-
rior (hote, exhaustoare, aparate de climatizare) se
poate produce depresiune din cauza aspiraţiei. În
cazul utilizării simultane a cazanului, se poate forma
un curent invers de gaze arse.

Pericol
Utilizarea simultană a cazanului cu aparate cu
evacuarea aerului în exterior poate cauza intoxi-
caţii fatale în cazul curentului invers de gaze
arse.
Montaţi un circuit de blocare sau luaţi măsuri
adecvate pentru a asigura o cantitate suficientă
de aer de combustie.

Măsuri de siguranţă

Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
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Resturile de ambalaj trebuie trimise la reciclat în con-
formitate cu dispoziţiile legale.

Simboluri

Simbol Semnificaţie
Trimitere la alt document cu informaţii su-
plimentare
 

1. Reprezentarea etapei de lucru:
Numerotarea corespunde succesiunii de
operaţiuni.

Avertizare privind pagube materiale şi dau-
ne pentru mediul înconjurător
 
 
Zonă aflată sub tensiune
 
 
Acordaţi o atenţie sporită.
 
 
■ Trebuie să fie perceput zgomotul de fixa-

re pe poziţie a componentei.
sau

■ Semnal acustic
■ Se utilizează o componentă nouă.

sau
■ În combinaţie cu o unealtă: curăţaţi su-

prafaţa.
Reciclaţi corespunzător componenta.
 
 
Predaţi componenta la centrele de colecta-
re adecvate. Nu eliminaţi componenta în
gunoiul menajer.
 

Succesiunea operaţiunilor pentru prima punere în
funcţiune, inspecţie şi întreţinere sunt sintetizate în
secţiunea „Prima punere în funcţiune, inspecţia şi
întreţinerea“ şi marcate după cum urmează:

Simbol Semnificaţie
Succesiunea de operaţiuni necesare la pri-
ma punere în funcţiune
Nu este necesar la prima punere în func-
ţiune
Succesiunea de operaţiuni necesare la in-
specţie
Nu este necesar la inspecţie

Succesiunea de operaţiuni necesare la în-
treţinere
Nu este necesar la întreţinere

Utilizare conform destinaţiei

Aparatul poate fi instalat şi utilizat conform destinaţiei
numai în sisteme de încălzire închise conform
EN 12828 cu respectarea indicaţiilor de montaj, de
service şi de utilizare respective. El este prevăzut
exclusiv pentru încălzirea de agent termic.

Utilizarea conform destinaţiei presupune o instalare
staţionară în combinaţie cu componente autorizate
specifice instalaţiei.

Utilizarea comercială sau industrială în alt scop decât
pentru încălzirea clădirii sau prepararea de apă caldă
menajeră nu este conform destinaţiei.

Orice altă utilizare trebuie autorizată de producător
după caz.

Informaţie

Eliminarea ambalajului
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Utilizarea incorectă a aparatului respectiv utilizarea
necorespunzătoare (de ex. perioadă mai lungă de
funcţionare în stare deschisă) este interzisă şi anu-
lează orice răspundere a producătorului. Utilizare inco-
rectă înseamnă şi modificarea componentelor sistemu-
lui de încălzire în privinţa funcţionării lor conform desti-
naţiei (de ex. prin închiderea căilor de evacuare a
gazelor arse sau a căilor de admisie a aerului) sau
dacă se folosesc alţi combustibili decât cei prevăzuţi
pentru acest aparat.

Funcţionare fără acumulator tampon de agent termic

! Atenţie
La funcţionarea cazanului fără acumulator tam-
pon de agent termic există pericolul formării de
gudron din cauza temperaturilor reduse ale
gazelor arse.
La funcţionarea fără acumulator tampon de
agent termic, virbulatorii nu trebuie montaţi în
dispozitivul de curăţare a schimbătorului de
căldură sau trebuie îndepărtaţi la nevoie. Auto-
matizarea cazanului recunoaşte dacă cazanul
funcţionează fără acumulator tampon de agent
termic şi reduce automat temperatura maximă a
apei din cazan la 80 °C.
Recomandăm utilizarea cazanului doar
împreună cu un acumulator tampon de agent
termic şi ridicarea temperaturii pe retur.

Întreţinere şi curăţare

! Atenţie
La lucrările de întreţinere şi de curăţare, precum
şi la utilizarea recipientului de cenuşă, există
pericol de incendiu şi de ardere din cauza com-
ponentelor fierbinţi şi a cenuşii.
■ Se vor purta mănuşi de protecţie adecvate.
■ Cenuşa fierbinte trebuie eliminată numai în

recipiente antiincendiu cu capac.

! Atenţie
La lucrările de curăţare, precum şi la utilizarea
recipientului de cenuşă, există pericol pentru
căile respiratorii din cauza pulberilor de lemn, de
cenuşă şi de funingine.
Pentru a vă proteja căile respiratorii, purtaţi o
mască de protecţie împotriva prafului.

Observaţie
Se vor respecta dispoziţiile naţionale pentru eliminarea
materialelor auxiliare rezultate, a deşeurilor şi a com-
ponentelor de instalaţii.

Observaţie
Înainte de repornirea instalaţiei de încălzire, toate
capacele deschise şi clapetele de la cazan trebuie
închise din nou.

Informaţie

Utilizare conform destinaţiei (continuare)
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Fig. 1

Putere nominală kW 18 23 30 34,9 45
Dimensiunea a mm 990 990 990 1030 1030
Dimensiunea b mm 630 630 630 730 730
Înălţime minimă a încăperii mm 1700 1700 2000 2200 2200
Înălţime recomandată a încăperii mm 1900 1900 2100 2300 2300
Dimensiuni în paranteze: cazan cu termoizolaţie
Dimensiuni cu *: 290 cu panouri de suspendare

450 fără panouri de suspendare

Observaţie
Dupa montarea izolatiei cazanului distanta fata de
perete poate fi redusa la 290 mm. O distanţă de
100 mm faţă de perete asigură o ventilare posterioară
bună între perete şi cazan, dar uşile nu se mai pot
deschide complet.
În cazul unei distanţe faţă de perete de 250 mm, uşile
se pot deschide complet până la 125°.

Condiţie privind încăperea de amplasare

Condiţii care trebuie îndeplinite de încăperea de
amplasare:
■ Încăperea de amplasare trebuie să fie uscată şi pro-

tejată împotriva îngheţului.
■ Evitaţi un grad ridicat de umiditate a aerului

(de exemplu prin uscarea în mod permanent a rufe-
lor).

■ Temperaturi de ambianţă între 0 şi 40 ℃
■ Asiguraţi alimentarea cu aer proaspăt.

Pericol
Pericol de asfixiere din cauza monoxidului de
carbon, care se formează în timpul arderii
incomplete ca urmare a lipsei aerului de com-
bustie.
Asiguraţi o alimentare suficientă cu aer
proaspăt din exterior. Nu blocaţi şi nu închideţi
gurile de aerisire.

Pregătirea montajului

Pregătirea montajului
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Pericol
Lichidele şi materialele uşor inflamabile pot pro-
duce acumulări de gaze sau incendii.
Materialele uşor inflamabile nu trebuie depozi-
tate în încăperea de amplasare a cazanului
(de ex. benzină, solvenţi şi detergenţi, vopsele,
hârtie).

Caracteristicile pardoselii

Cazanul trebuie să fie aşezat pe o suprafaţă cu capa-
citate portantă, neinflamabilă. Nu este necesară o fun-
daţie specială.

Transport şi amplasare

Respectaţi indicaţiile de transport de pe ambalaj!

! Atenţie
Vibraţiile puternice pot deteriora camera de
ardere şi elementele de alimentare.
Cazanul trebuie ferit de vibraţii puternice în tim-
pul montării şi al amplasării.

Transport:
■ Cazanul trebuie transportat la locul de amplasare

doar în poziţie verticală şi pe cât posibil pe palet.
■ Pentru transportul pe scări, cazanul poate fi asigurat:

– Pe la inelele de prindere, aflate în partea supe-
rioară a cazanului.

– Cu o curea de transport, aşezată în spate, prin
partea din mijloc a cazanului.
Observaţie
Din cauza punctului de greutate, cazanul trebuie
transportat cu spatele, adică cu uşile în sus.

■ În cazul transportului cu un cărucior elevator, trebuie
demontată uşa inferioară de la cazan.

Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)
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Ridicarea cazanului de pe palet

2.

3.

4x

20

4.

5.

2x

4.
1.

Fig. 2

Observaţie
■ Se desprinde plicul cu placa de timbru de la urechea

de transport stângă A şi se păstrează.
■ Placa de timbru se lipeşte mai târziu pe un panou

lateral de la căptuşeala cazanului.

1. Se deschide uşa compartimentului pentru combus-
tibil.

2. Se ia cutia cu suflanta de gaze arse din camera de
umplere şi se închide la loc uşa camerei de
umplere.

3. Se desfac cele 4 şuruburi.

4. Se desfac benzile de întindere şi se scot ustensi-
lele de curăţare.

Pericol
Benzile de întindere tensionate pot produce
leziuni.
Se desfac cu atenţie benzile de întindere.

Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)
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5. Se ridică cazanul.
Se iau suporţii reglabili din ambalajul suflantei de
gaze arse şi se înşurubează la suport.
■ Ridicare cu macara

Prindeţi cazanul de urechile de ridicare A şi ridi-
caţi-l de pe palet.

■ Ridicare cu motostivuitor
Aşezaţi motostivuitorul în partea din spate B
sau lateral C la cazan.
Observaţie
Din cauza punctului de greutate, motostivuitorul
trebuie aşezat cât mai aproape de uşi, dacă este
aşezat lateral.

! Atenţie
Nu deterioraţi uşile.
Nu ridicaţi cazanul cu motostivuitorul, prin
partea din faţă.

■ Ridicare cu mâinile
Se aşază în doi, câte o bară mare la punctul D
din partea dreaptă şi cea stângă a cazanului şi
se ridică cazanul spre spate, de pe palet. Se
trage paletul imediat ce cazanul s-a înclinat de
pe palet.
Observaţie
Cazane cu putere nominală de 34,9 şi 45 kW:
Aşezaţi o tijă rotundă sau un şurub E sub
cazan, în ambele părţi, în partea din spate. În
caz contrar, cazanul nu poate fi deplasat.

Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)
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Aşezarea cazanului în poziţia corectă

30

20

Fig. 3

Cazanul se aşază pe suporţi reglabili, cu înclinare spre
faţă. Bulele de aer din apa din cazan pot ieşi.

Îndepărtarea siguranţelor de transport

2.

1.

Fig. 4

1. Se deschide uşa compartimentului pentru combus-
tibil.

2. Se îndepărtează siguranţa de transport din camera
de umplere. Se acordă grijă poziţiei corecte a com-
ponentelor din camera de ardere.

Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)
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Schimbarea sensului de deschidere a uşii (dacă este necesar)

Pericol
Uşa grea a camerei de umplere poate provoca
accidentări.
Uşa camerei de umplere trebuie aşezată în
suport doar de 2 persoane.

Observaţie
Cazane cu putere nominală de 34,9 şi 45 kW:
Uşa camerei de umplere cu masca este grea şi trebuie
suspendată doar de câte 2 persoane. Pentru a reduce
greutatea uşii camerei de umplere, masca poate fi
demontată înainte de suspendarea uşii camerei de
umplere.

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere este asigurat
cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară a
uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de suspendare şi înşurubat la loc după suspen-
dare.

Fig. 5

1. Se suspendă uşile.

2. Se deşurubează piuliţele D de la balamale C şi
de la panourile de închidere E.

3. Se prind la loc în şuruburi balamalele C panourile
de închidere E în partea cealaltă.

4. Se demontează mânerele uşii A şi închizătorile
de siguranţă B.

5. Se montează la loc, în partea cealaltă a uşilor,
mânerele uşilor A şi, în cazul montării pe dreapta,
închizătoarea de siguranţă, aflată în cutia suflantei
de gaze arse F.

6. Se deşurubează şuruburile cu cap moletat de la
uşa pentru umplere şi se montează la loc în partea
cealaltă.

7. Uşile se agaţă la loc.

Observaţie
Trebuie respectată succesiunea operaţiunilor; mai
întâi se suspendă uşa camerei de cenuşă, se
închide şi se asigură cu şurubul.

Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)
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Verificarea reglajului uşilor

Observaţie
Pentru a fi asigurată etanşeitatea uşilor şi funcţionarea
uşoară a mânerelor, trebuie verificat reglajul uşilor
înainte de începerea lucrărilor de montaj.

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere este asigurat
cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară a
uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de deschidere şi înşurubat la loc după închi-
dere.

Fig. 6

A Piuliţă la balama şi panoul de închidere

1. Se verifică uşa pentru umplere şi uşa pentru
cenuşă cu o fâşie de hârtie (lată de cca 20 mm).
Fâşia de hârtie prinsă nu trebuie să poată fi scoasă
la niciuna din cele patru suprafeţe de etanşare.

Alternativ: efectuarea testului cu cretă
Pentru verificarea exactă a etanşeităţii uşilor, apli-
caţi cretă la conturul de etanşare al corpului caza-
nului. Închideţi uşile, deschideţi-le din nou şi
inspectaţi cordonul de etanşare. 
Punctele neetanşe se recunosc imediat acolo unde
creta nu a lăsat urme pe cordonul de etanşare.

2. La nevoie, uşa respectivă trebuie reglată din nou.

Observaţie
La nevoie, balamalele, panourile de închidere sau
toate pot fi reglate din nou.

Se va respecta următoarea succesiune de opera-
ţiuni:
■ Se desfac piuliţele A.
■ Se împinge balamaua sau panoul de închidere.
■ Se strâng din nou piuliţele A.

3. Se poziţionează măştile uşilor.

Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)
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Deschiderea capacului pentru revizie

1.

2. 2x

Fig. 7

1. Se deşurubează cele 2 piuliţe M 10 şi se scoate
capacul de revizie.

2. Se deşurubează cele 2 piuliţe M 10. Se
îndepărtează piuliţele, şuruburile şi şaibele.

Etapele de montaj

Montarea dispozitivului manual de curăţare a schimbătorului de căldură (dacă există)
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Montarea mecanismului de curăţare – Cazan 18 până la 30 kW (accesoriu)

1.

2.

3.

4.

Fig. 8

1. Se scot şi se pun deoparte cârligele de suspen-
dare cu virbulatorii.

2. Introduceţi virbulatorii cu suporturile virbulatorilor în
tubulatura schimbătorului de căldură. Sprijiniţi cu
bucăţi de lemn sau scule suporturile virbulatorilor
pentru montajul ulterior.

3. Se montează cele 2 şine cu bolţuri 8 x 20 mm,
şaiba şi cuiul pentru arc în cele două părţi de la
tubul cu came.

4. Se suspendă partea de jos a şinelor în cele două
părţi de la cârligul de suspendare al virbulatorilor şi
se asigură cu cuiul pentru arc.

Etapele de montaj

 Montarea dispozitivului manual de curăţare a… (continuare)
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Montarea arborelui în stânga şi în dreapta – Cazan 18 până la 30 kW

1.

2.

4.

3.

Fig. 9

1. Se îndepărtează din nou elementele de susţinere.

2. Se poziţionează cârligul de suspendare cu virbula-
torii şi tubul cu came la colectorul de gaze arse,
înainte de bucşe.

3. Se introduce în stânga arborele şi în dreapta arbo-
rele cu opritor, din exterior, în tubul cu came.

Observaţie
Se va ţine cont de poziţia corectă a arborilor.

4. Se fixează arborii cu câte un şurub M 6 x 30 şi o
piuliţă.

Etapele de montaj

 Montarea dispozitivului manual de curăţare a… (continuare)
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Montarea mecanismului de curăţare – Cazan 34,9 şi 45 kW

3.

8.4.

8.1.

2.

Fig. 10

1. Scoateţi virbulatorii şi suporturile virbulatorilor din
ambalaj şi suspendaţi virbulatorii în suporturile de
virbulatori.

2. Introduceţi virbulatorii cu suporturile virbulatorilor în
tubulatura schimbătorului de căldură. Sprijiniţi cu
bucăţi de lemn sau scule suporturile virbulatorilor
pentru montajul ulterior.

3. Se montează cele 2 şine în formă de T, cu bolţuri
8 x 20 mm, şaiba şi cuiul pentru arc în cele două
părţi de la tubul cu came.

4. Se suspendă partea de jos a şinelor în formă de T
în cele două părţi de la suporturile virbulatorilor şi
se asigură cu cuiul pentru arc.

Etapele de montaj

 Montarea dispozitivului manual de curăţare a… (continuare)
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Montarea arborelui în stânga şi în dreapta – Cazan 34,9 şi 45 kW

3.

4.

5.

1.

2.

Fig. 11

1. Se îndepărtează din nou elementele de susţinere.

2. Se poziţionează cârligul de suspendare cu virbula-
torii şi tubul cu came la colectorul de gaze arse,
înainte de bucşe.

3. Se introduce arborele cu opritor în dreapta, din
exterior, în tubul cu came.

4. Se introduce arborele în stânga, din exterior, în
tubul cu came.

Observaţie
Se va ţine cont de poziţia corectă a arborilor.

5. Se fixează arborii cu câte un şurub M 6 x 30 şi o
piuliţă.

Montarea arcului de tragere

2x1. 2.

3.

2.

Fig. 12

1. La cele 2 şuruburi M 10 x 40 se montează câte o
bucşă, o şaibă şi 2 piuliţe M 10.

2. Se înşurubează un şurub în piuliţa sudată.
Cel de-al doilea şurub se introduce prin partea
inferioară a arborelui cu opritor, prin orificiu, şi se
fixează cu piuliţa M 10.

3. Se suspendă arcul de tragere şi se poziţionează
paralel cu peretele cazanului.

Observaţie
Mânerul pentru acţionarea dispozitivului manual de
curăţare a schimbătorului de căldură se montează
după montarea panourilor laterale.

4. Se înşurubează din nou capacul de revizie.

Etapele de montaj

 Montarea dispozitivului manual de curăţare a… (continuare)
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Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere este asigurat
cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară a
uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de suspendare şi înşurubat la loc după suspen-
dare.

Fig. 13

Pericol
Uşa grea a camerei de umplere poate provoca
accidentări.
Uşa camerei de umplere trebuie aşezată în
suport doar de 2 persoane.

Etapele de montaj

Demontarea uşilor
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Montarea mantalei termoizolante

2.

4x

1.

3.

Fig. 14

1. Mantaua termoizolantă se aşază cu partea neagră
în sus, peste cazan.

Observaţie
Trebuie avut grijă ca decupajele A din mantaua
termoizolantă să fie în poziţia corectă.

2. Se apasă cu atenţie în ambele părţi cele 4 tije prin
mantaua termoizolantă şi se îndepărtează unele
de altele prin îndoire.

Pericol
Tijele ascuţite şi tăioase pot produce leziuni. 
Apăsaţi cu atenţie tijele prin mantaua termoi-
zolantă.

3. Separaţi punţile la orificii, cu un cuţit.

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei
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Montarea panourilor laterale

2.

10

8x

1.

Fig. 15

1. Se înşurubează cele 8 şuruburi M 6 x 10, cu dis-
tanţă, în eclisele de la panourile laterale.

2. Se suspendă panourile laterale la cazan şi se
strâng cele 8 şuruburi.

3. Montarea mânerului pentru dispozitivul manual de
curăţare a schimbătorului de căldură (dacă există),
vezi pagina 23.

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei (continuare)
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Montarea mânerului pentru dispozitivul manual de curăţare a schimbătorului de căldură (dacă
există)

1.

2.

2x

Fig. 16

1. Observaţie
Mânerul pentru dispozitivul manual de curăţare a
schimbătorului de căldură poate fi montat în stânga
sau în dreapta.

Pe partea pe care urmează să se afle mânerul, tre-
buie scoasă partea perforată din panoul lateral.

2. Se introduce mânerul pe arbore şi se asigură cu un
şurub de M 6 x 30 şi piuliţă.

Montarea stratului termoizolant în partea posterioară şi a suflantei de gaze arse

1.

A

3.

4.

2.

Fig. 17

1. Se montează la cazan stratul termoizolant cu par-
tea neagră în exterior. Se fixează stratul termoizo-
lant cu arcurile de prindere în poziţia A la panou-
rile laterale.

Observaţie
■ Cazan 18 până la 30 kW: 6 arcuri de prindere
■ Cazan 34,9 şi 45 kW: 8 arcuri de prindere

2. Se înşurubează cele 4 ştifturi filetate M 8 x 25 la
ştuţurile de evacuare a gazelor arse.

3. Se introduce garnitura pe ştifturile filetate.

4. Se prinde în şuruburi suflanta de gaze arse cu cele
4 piuliţe.

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei (continuare)
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Montarea sondei şi a senzorilor

1. 2. 3.

4.

6.

7.
5.

Fig. 18

1. Se deschid cele 2 eclise de la carcasa automa-
tizării, se desface ştecherul şi se scoate partea din
spate a automatizării. Se aşază partea anterioară a
automatizării pe cazan.

2. Se etanşează şi se montează teaca de imersie
pentru supapa termică de siguranţă. Lungime de
montaj, incl. filet: 155 mm

3. Se introduce complet sonda pentru supapa termică
de siguranţă C (neinclusă în setul de livrare).

4. Senzorul de temperatură pe tur A şi sonda pentru
termostatul de siguranţă B se introduc complet în
teaca de imersie.

! Atenţie
Deteriorarea tuburilor capilare duce la erori
în funcţionarea sondelor.
■ Tuburile capilare nu se vor îndoi.
■ În cazul pozării, se va ţine cont de o rază

minimă de 5 mm.

5. Senzorii şi sonda se asigură cu cleme. 

Observaţie
Se pozează capilarele pentru termostatul de sigu-
ranţă pe stratul termoizolant. Nu în canalul pentru
cabluri.

6. Se introduce senzorul pentru temperatura gazelor
arse în teaca de imersie a suflantei de gaze arse şi
se asigură cu şurubul.

7. Se deşurubează piuliţa anterioară de la comutato-
rul de contact pentru uşă. Se introduce comutatorul
de contact pentru uşă prin orificiul inferior de la
suportul dispozitivului de blocare şi se înşurubează
la loc piuliţa.
Cuplu de strângere: 5 Nm

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei (continuare)
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Pozarea cablurilor electrice ale tuturor componentelor la automatizare

1.

2.

4.

Fig. 19

1. Se pozează cablurile electrice de la comutatorul de
contact pentru uşă A spre automatizare. Cablurile
se asigură cu coliere la şuruburile cu cap semiro-
tund.

2. Se asigură cu coliere de cablu cablurile electrice
de la senzorul pentru temperatura gazelor arse şi
cablul de conectare de la suflanta de gaze arse.

3. Se pozează cablurile electrice (de ex. cablurile
electrice externe) spre automatizare. Pentru
aceasta trebuie avute în vedere componentele
instalaţiei în funcţie de tipul instalaţiei.

Exemple de instalaţii

4. Se leagă mănunchi cablurile electrice şi se fixează
cu coliere de cablu la orificiile de la peretele lateral.

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează dacă vin în
contact cu componente fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice, tre-
buie avut grijă ca temperatura maximă admisă
pentru cabluri să nu fie depăşită.

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei (continuare)
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Montarea panoului frontal

2.

1.

4x

3.

Fig. 20

1. Se agaţă panoul anterior în panourile laterale.

Observaţie
Se recomandă să aşezaţi mai întâi panoul anterior
pe diagonală şi să îl introduceţi prin cadrul uşii A.

2. Se înşurubează panoul de protecţie pentru ele-
mentul de comandă cu şuruburi de tablă:
■ Cazan 18 până la 30 kW: 2 şuruburi de tablă
■ Cazan 34,9 şi 45 kW: 3 şuruburi de tablă

3. Se înşurubează masca de la cutia de aer cu şuru-
buri de tablă:
■ Cazan 18 şi 23 kW: 2 şuruburi de tablă
■ Cazan 30 kW: 4 şuruburi de tablă
■ Cazan 34,9 şi 45 kW: 6 şuruburi de tablă

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei (continuare)
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Montarea măştii pentru camera de umplere (dacă există)

1.

Fig. 21

Se suspendă toate panourile de la masca pentru
camera de umplere cu orificiul superior în cârligele de
la camera de umplere (dreapta şi stânga).

Montarea uşilor

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere este asigurat
cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară a
uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de suspendare şi înşurubat la loc după suspen-
dare. 3.

1.

2.

Fig. 22

1. Se suspendă uşa pentru cenuşă în balamale şi se
închide.

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei (continuare)
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2. Pericol
Uşa grea a camerei de umplere poate pro-
voca accidentări.
Uşa camerei de umplere trebuie aşezată în
suport de minimum 2 persoane.

Se suspendă uşa camerei de umplere în balamale
şi se verifică reglajul şurubului cu cap moletat B
de la comutatorul de contact pentru uşă.
Se asigură cu şurubul uşa camerei de cenuşă.

3. Se lipeşte placa de timbru A.

Racordare electrică

La racordarea unor contacte şi a unor componente
externe la tensiunea joasă de siguranţă a automa-
tizării, trebuie respectate cerinţele pentru clasa de pro-
tecţie II. Aceasta înseamnă distanţe aeriene şi de con-
turnare de 8,0 mm şi o grosime de 2,0 mm a izolaţiei la
componentele aflate sub tensiune.
La toate componentele puse la dispoziţie de instalator
(inclusiv PC/laptop) trebuie să se asigure o separare
electrică sigură conform EN 60 335 şi IEC 60 065.

! Atenţie
Prin descărcări electrostatice, anumite compo-
nente electronice pot fi avariate.
Înainte de începerea lucrărilor, atingeţi obiectele
legate la pământ, de ex. conducte de încălzire
sau de apă, pentru a elimina încărcarea elec-
trostatică.

Privire de ansamblu asupra conexiunilor electrice

Vezi schema circuitului electric, pagina 74.

Introducerea cablurilor şi evitarea întinderii forţate

A

B

Fig. 23

Apăsaţi toate cablurile electrice într-un element de
descărcare de tracţiune A de la carcasa automa-
tizării, ţinând contra la carcasă, de jos.

Observaţie
■ Cablurile electrice nu trebuie să se încrucişeze la

carcasa automatizării.
■ Condensatorul B trebuie să se afle în afara carca-

sei automatizării.
■ Trebuie avut grijă ca cablurile de alimentare cu ten-

siune şi cele de joasă tensiune să fie introduse sepa-
rat (cablurile de alimentare cu tensiune trebuie intro-
duse în partea dreaptă a automatizării).

■ Dezizolarea cablurilor de conectare trebuie făcută pe
o porţiune cât se poate de mică (max. 40 mm) sau
conductorii de conectare individuali mai lungi trebuie
fixaţi cu coliere pentru cabluri.

Alte conexiuni electrice

Exemple de instalaţii

Etapele de montaj

Montarea termoizolaţiei (continuare)
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Racordarea la reţea fÖ vezi pag. 74.
Racordarea la reţea şi măsurile de protecţie (de ex.
circuitul FI) se vor realiza conform condiţiilor tehnice
de racordare impuse de furnizorul local de energie
electrică (IEC 60364-4-41) şi respectând normativele
internaţionale! Cablul de alimentare pentru automati-
zare trebuie să fie prevăzut cu o siguranţă de max.
C 16 A .

Observaţie
Cablul de masă PE trebuie să fie mai lung decât cele-
lalte cabluri de racordare, pentru ca în caz de trac-
ţiune, cablul de masă să nu se rupă.

Separator

În cablul de alimentare de la reţea trebuie prevăzut un
element de separare, care deconectează de la reţea
toţi conductorii activi pe toate fazele, şi corespunde
categoriei III de supratensiune III (3 mm) pentru deco-
nectare completă. Acest element de separare trebuie
montat, în conformitate cu dispoziţiile de montaj, la
instalaţia electrică fixă.

Cablu recomandat pentru alimentarea de la reţea

Cablu trifilar din următorul sortiment:
■ H05VV-F3G 1,5 mm2

■ H05RN-F3G 1,5 mm2

1. Se verifică dacă cablul de alimentare al automa-
tizării este asigurat cu max. C 16 A .

2. Cablul de alimentare de la reţea se conectează în
cutia de racordare şi la automatizare (de instala-
tor).

Pericol
Alocarea incorectă a conductorilor poate
duce la leziuni grave şi la deteriorări ale apa-
ratului.
Conductorii „L1“ şi „N“ nu se inversează.

Marcaj prin culori conform DIN IEC 60757:
BN Maro
BU Albastru
GNYE Verde/galben

Etapele de montaj

Racordarea la reţea
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2x5.

2.

1.

3.

2x 4.

Fig. 24

1. Se împinge partea posterioară a automatizării pe
partea anterioară, până ce eclisele se încliche-
tează.

! Atenţie
Cablurile electrice deteriorate duc la disfunc-
ţionalităţi.
Se introduc cablurile electrice prin orificiile
din partea posterioară a automatizării.

2. Se înclichetează automatizarea la panoul anterior.

3. Observaţie
Se recomandă efectuarea unui test al releelor
înainte de montarea panoului superior. Vezi
pag. 35.

Se aşază panoul superior pe şinele A de la
panourile laterale şi se împinge spre faţă.

4. Se prinde cu şuruburile de tablă panoul superior de
panourile laterale.

5. Se fixează stratul termoizolant în spate, cu 2 arcuri
de prindere, de panoul superior.

Etapele de montaj

Montarea automatizării şi a panoului superior

57
96

 5
60

 R
O

M
on

ta
j



31

Observaţie
Pentru a evita propagarea zgomotelor cauzate de
suflanta pentru gaze arse, în tubulatura de evacuare a
gazelor arse se montează o piesă de legătură elastică.
Tubulatura de evacuare a gazelor arse nu se va zidi în
coş.
Dacă este necesar, instalatorul va asigura încă o pro-
tecţie fonică.

AB

Fig. 25

A Termoizolaţie
B Intrare elastică a tubului de gaze arse

1. Tubul de gaze arse se montează în pantă (pe cât
posibil 45°) în vederea racordării la coş.

Observaţie
Ştuţurile de la tubul de gaze arse trebuie să iasă
aproximativ 1 cm în coşul de fum. Acest lucru
împiedică curgerea condensului şi a apei din preci-
pitaţii din coşul de fum în tubul de gaze arse.

2. Tubul de gaze arse trebuie să fie complet etanş la
gaze.

3. Se izolează tubul de gaze arse cu o termoizolaţie
de min. 30 mm.

4. Se montează un limitator de tiraj (accesoriu) la
coş.

Instrucţiuni de montaj separate

Putere nominală kW 18 23 30 34,9 45
Tubul de evacuare a gazelor arse
(diametru interior)

mm 7 130 7 130 7 150 7 150 7 150 

Lungime maximă a tubului de gaze
arse până la coşul de fum

mm 3000

Etapele de montaj

Racordarea pe traiectul de evacuare a gazelor arse
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F

C

G

HK L M

E

B

D

A

Fig. 26

A Punct de alimentare cu apă rece pentru supapa
termică de siguranţă R ½

B Turul cazanului G 1½
C Sondă pentru supapa termică de siguranţă (nein-

clusă în setul de livrare)
D Evacuarea apei calde pentru supapa termică de

siguranţă R ½
E Golire R ½
F Returul cazanului G 1½
G Supapă termică de siguranţă
H Gură de curăţare
K Filtru de apă caldă menajeră
L Clapetă unisens
M Ventil pentru reducerea presiunii

Se îndepărtează capacele de protecţie de la racordu-
rile din partea posterioară a cazanului.

Observaţie
■ Se pot utiliza numai circuite de încălzire cu vană de

amestec.
■ Trebuie montat un sistem de ridicare a temperaturii

pe retur (temperatură minimă pe retur 65 °C).

Instrucţiuni de montaj pentru grupul de siguranţă

Se instalează conductele de siguranţă.
Presiune de lucru admisă: 3 bar (0,3 MPa)

Observaţie
■ Cazanele trebuie dotate cu câte o supapă de sigu-

ranţă care trebuie să fie omologată conform
TRD 721 şi marcată în funcţie de instalaţia execu-
tată.

■ Lungime de montaj (incl. filet) a tecii de imersie pen-
tru supapa termică de siguranţă: 155 mm.

Etapele de montaj

Racordarea pe circuitul de apă
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Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

Etapele de lucru pentru inspecţie

Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina
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Apă de umplere

Conform DIN EN 1717, împreună cu DIN 1988-100,
apa ca agent termic pentru preparare de apă caldă
menajeră trebuie să întrunească proprietăţile catego-
riei de fluide ≤ 3. Dacă pentru agent termic este utili-
zată apă de calitatea apei potabile, această condiţie
este îndeplinită. De exemplu, la utilizarea de aditivi,
categoria agentului termic tratat trebuie indicată de
producătorul aditivului.

! Atenţie
Apa de umplere necorespunzătoare favorizează
depunerile şi apariţia coroziunii şi poate con-
duce la avarierea cazanului.
■ Înaintea umplerii, instalaţia de încălzire trebuie

spălată.
■ Se va folosi numai apă care îndeplineşte con-

diţiile de apă potabilă.
■ În apa de umplere, se poate adăuga un agent

de protecţie la îngheţ special pentru instalaţiile
de încălzire. Caracteristica trebuie dovedită de
producătorul agentului de protecţie la îngheţ.

■ Apa de umplere şi de completare cu o duritate
peste valorile următoare trebuie dedurizată,
de ex. cu staţie de dedurizare pentru agent
termic.

Duritatea totală admisibilă a apei de umplere şi de completare
Putere totală Volum specific al instalaţiei
kW < 20 l/kW ≥ 20 l/kW până la

< 50 l/kW
≥ 50 l/kW

≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3 (16,8 °dH) ≤ 2,0 mol/m3 (11,2 °dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
> 50 până la ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3 (11,2 °dH) ≤ 1,5 mol/m3 (8,4 °dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
> 200 până la ≤ 600 ≤ 1,5 mol/m3 (8,4 °dH) ≤ 0,02 mol/m3 (0,11 °dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
> 600 < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

Fig. 27

1. Se verifică presiunea preliminară din vasul de
expansiune.
Dacă presiunea preliminară este mai mică decât
presiunea statică din instalaţie, se completează
azot până când presiunea preliminară este cu 0,1
până la 0,2 bar (10 până la 20 kPa) mai mare.
Dacă presiunea preliminară este prea ridicată, se
ajustează în mod corespunzător.

2. Se deschid clapetele unisens.

3. Instalaţia de încălzire se umple cu apă şi se aeri-
seşte, până ce presiunea de umplere este mai
mare cu 0,1 până la 0,2 bar (10 până la 20 kPa)
decât presiunea preliminară din vasul de expan-
siune.
Presiune de lucru admisă: 3 bar (0,3 MPa)
Presiune de testare: 4 bar (0,4 MPa)

4. Presiunea de umplere se marchează la manome-
tru A.

5. Clapetele unisens se readuc în poziţia de funcţio-
nare.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Umplerea instalaţiei de încălzire

57
96

 5
60

 R
O



35

Conectarea tensiunii de reţea

După conectarea tensiunii de la reţea, pe display este afişată
temperatura apei din cazan.

Verificarea ieşirilor şi a releelor

Realizarea verificării releelor

Înainte de prima încălzire, trebuie verificate toate
releele şi toţi senzorii.

Verificarea limitatorului de la uşa camerei de
umplere

Uşa camerei de umplere este închisă, simbolul  tre-
buie să lumineze constant pe display.
Uşa camerei de umplere este deschisă, simbolul 
trebuie să lumineze intermitent pe display.

Verificarea senzorilor de temperatură

1. Cu |/~ se selectează nivelul de meniu al senzo-
rului de temperatură de verificat. Pe display este
afişată temperatura curentă măsurată.

2. Se încălzeşte senzorul de temperatură, de ex. cu
mâna sau cu apă fierbinte.
Dacă temperatura afişată pe display creşte, senzo-
rul de temperatură funcţionează. 

Nivel de
meniu

Descriere

1 Temperatura curentă a apei din cazan
2 Temperatură curentă a gazelor arse
3 Temperatura curentă în partea superioară

a rezervorului tampon de agent termic 
4 Temperatura curentă în partea centrală a

rezervorului tampon de agent termic 
5 Temperatura curentă în partea inferioară

a rezervorului tampon de agent termic 

Încălzire „la rece“

Prin intermediul unei încălziri „la rece“ se verifică func-
ţionarea următoarelor componente.

1. Pentru încălzire apăsaţi tasta SET.
■ Suflanta de gaze arse trebuie să pornească.
■ Pompa circuitului de încălzire trebuie să por-

nească.

2. Pentru verificare, selectaţi nivelul de meniu cu
|/~.

3. Se apasă tasta SET pentru a opri din nou încălzi-
rea la rece.

Nivel de
meniu

Descriere

6 Turaţie curentă a suflantei de gaze arse

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor de pe circuitul agentului 
termic 
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Testarea ştecherului 222 (generator de căldură suplimentar)

Cu acumulator tampon

■ Generatorul de căldură suplimentar este deblocat
dacă a fost deconectat minimum 5 minute şi dacă
temperatura din acumulatorul tampon (sus) < tempe-
ratura nominală a sistemului + 5 K şi a expirat tem-
porizarea comutării de 5 minute.

■ Generatorul de căldură suplimentar deconectează
dacă durata minimă de 5 minute a expirat şi tempe-
ratura din acumulatorul tampon (sus) > temperatura
nominală a sistemului + 5 K sau Vitoligno 100-S este
încălzit sau se află în regim de încălzire.

■ Generatorul de căldură suplimentar se blochează la
deschiderea uşii camerei de umplere.

Fără acumulator tampon

■ Generatorul de căldură suplimentar se deblochează
dacă a fost deconectat min. 5 minute şi Vitoligno
100-S nu mai este în regim de încălzire, temporiza-
rea comutării de 5 minute a expirat şi temperatura
apei din cazan scade sub 70 °C.

■ Generatorul de căldură suplimentar se blochează
dacă Vitoligno 100-S este încălzit sau dacă se află în
regim de încălzire.

■ Generatorul de căldură suplimentar se blochează la
deschiderea uşii camerei de umplere.

Încălzire

Instrucţiuni de utilizare

Scoaterea din funcţiune a instalaţiei

Pericol
Atingerea elementelor aflate sub tensiune sau
fierbinţi poate provoca leziuni grave.
Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, se
deconectează tensiunea de reţea de la sigu-
ranţă sau de la întrerupătorul principal. Se asi-
gură împotriva repornirii. Se aşteaptă până ce
cazanul s-a încălzit.

1. Se lasă să ardă complet combustibilul.

2. După răcire, cazanul se deconectează de la ali-
mentarea cu tensiune.

Prezentare generală a lucrărilor de întreţinere şi de curăţare la cazan

Pericol
Inhalarea funinginii sau a prafului de cenuşă
este dăunătoare pentru sănătate.
Pentru a vă proteja căile respiratorii, purtaţi o
mască de praf.

Măsură O dată pe an O dată la 3 ani 
Se verifică presiunea instalaţiei. X  
Se curăţă camera de umplere. X  
Se curăţă suprafeţele de schimb de căldură şi colectorul de gaze arse. X  
Curăţaţi suflanta de gaze arse. X  
Se curăţă tubul de gaze arse. X  
Se verifică dacă există scurgeri de gaz de ardere şi, după caz, se etanşează
din nou tubul de gaze arse. 

X  

Se curăţă clapetele de aer. X  
Se curăţă admisia secundară de aer. X  
Se curăţă unitatea de reglare a aerului şi admisia primară de aer.  X

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
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Măsură O dată pe an O dată la 3 ani 
Se curăţă teaca de imersie pentru senzorul pentru temperatura gazelor arse. X  
Se îndepărtează cenuşa zburătoare din coşul de fum. X  
Se verifică cordoanele de etanşare de la capace şi de la uşi şi, după caz, se
înlocuiesc.

X  

Se verifică toate comutatoarele de poziţie existente. X  
Se efectuează întreţinerea componentelor mobile (arbori şi lagăre)  X

Pentru măsurătorile periodice, trebuie avute în vedere următoarele:

■ Traiectele de gaze arse şi căminul trebuie curăţate
cu 3 până la 5 zile înainte de măsurătoare. Cazanul
trebuie să funcţioneze cel puţin 24 ore între curăţare
şi măsurare (5 până la 6 arderi)

■ Încălziţi cazanul cu aproximativ o oră înainte de
măsurare, acumulatorul tampon de agent termic ar
trebui să aibă o temperatură ideală sub 40°C.
Camera de ardere trebuie umplută aproximativ până
la jumătate.

■ Se vor respecta punctele de măsurare:
Traiectoria de admisie 2 D (de 2 ori diametrul coşului
de fum), traiectoria de evacuare 1- 2 D (1 până la 2
ori diametrul coşului de fum), se extrage gazul din
curentul central. Punctele de măsurare nu trebuie să
fie direct la suflanta de gaze arse şi nici înainte de
cotul simplu.

Curăţarea camerei de umplere (dacă este necesar)

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere este asigurat
cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară a
uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de deschidere şi înşurubat la loc după închi-
dere.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

 Prezentare generală a lucrărilor de întreţinere… (continuare)
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Fig. 28

1. Depunerile uscate şi stratificate (cenuşă, cărbune
şi gudron) de pe pereţi B şi din colţurile anterioare
şi posterioare trebuie îndepărtate cu o spatulă sau
cu un şpaclu.

Observaţie
■ Fisurile de pe suprafaţa pieselor din beton rezis-

tent la foc sunt normale. Ele nu influenţează
funcţionarea şi durata de viaţă a pieselor.

■ Depunerile negre lucioase pe pereţii interiori ai
camerei de umplere sunt normale. Ele nu trebuie
îndepărtate.

2. Cu mască pentru camera de umplere
Se verifică libera trecere prin orificiile pentru aerul
primar C de la masca pentru camera de umplere
D. După caz, se curăţă orificiile cu un aspirator
sau cu un obiect ascuţit.
Fără mască pentru camera de umplere
Se verifică libera trecere prin orificiile pentru aerul
primar E de la elementele laterale F. După caz,
se curăţă orificiile cu un aspirator sau cu un obiect
ascuţit.

3. Se scoate elementul cu fantă de la duză G. Se
curăţă fanta duzei de ex. cu o perie de sârmă şi se
montează la loc elementul.

4. Depunerile uscate şi exfoliate (cenuşă, cărbune şi
gudron) se îndepărtează cu o spatulă sau cu un
şpaclu de pe cadrul uşii H şi de pe partea dinspre
interior a uşii camerei de ardere A.

Observaţie
Deteriorările la elementul intermediar din piatră de la
camera de ardere nu au nicio influenţă asupra arderii.
Crăpăturile mai mari trebuie remediate cu material de
etanşare rezistent la temperatură.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
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Fig. 29

1. Se desfac cele 2 şuruburi de tablă şi arcurile de
prindere şi de scoate panoul superior A.

2. Se ridică stratul termoizolantD în zona capacului
de revizie.

3. Se desfac cele 2 piuliţe şi se scoate capacul de
revizie B.

4. Dacă există un dispozitiv manual de curăţare a
schimbătorului de căldură E:
■ La cazan 34,9 şi 45 kW: Se scot cele 2 arcuri de

prindere şi se scoate dispozitivul manual de
curăţare a schimbătorului de căldură E de la
cârligul de suspendare a virbulatorilor C.

■ La cazan 18 până la 30 kW: Se scot cele 2 arcuri
de prindere şi se scoate dispozitivul manual de
curăţare a schimbătorului de căldură E de la
cârligele de suspendare a virbulatorilor F.

5. Se scoate cârligul de suspendare a virbulatorilor
C respectiv F.

6. Se curăţă pereţii interiori ai colectorului de gaze
arse şi suprafeţele de schimb de căldură cu un
şpaclu, o perie şi un aspirator.

7. Se curăţă dispozitivele de suspendare şi virbulato-
rii cu o perie de curăţare.

8. Toate piesele se remontează în ordinea inversă
demontării.

Curăţarea camerei pentru cenuşă şi a camerei de ardere

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere B este asigu-
rat cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară
a uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de deschidere şi înşurubat la loc după închi-
dere.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Curăţarea suprafeţelor de schimb de căldură
57

96
 5

60
 R

O

 



40

Fig. 30

1. Se deschide uşa camerei de umplere A şi uşa
pentru cenuşă B.

2. Se îndepărtează cenuşa din camera de cenuşă şi
din camera de ardere.
Dacă nu se realizează o curăţare intensă, în
camera de cenuşă poate rămâne un strat de
cenuşă. Stratul rămas are un efect termoizolant.

3. La nevoie, se curăţă camera de ardere şi camera
pentru cenuşă.

4. Se închid la loc uşile A şi B.

Verificarea cordoanelor de etanşare

Se curăţă cordoanele de etanşare de la uşi şi de la
capacele de curăţare şi se verifică dacă sunt intacte.
Se schimbă cordoanele de etanşare deteriorate.

Verificarea etanşeităţii uşilor 

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere C este asigu-
rat cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară
a uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de deschidere şi înşurubat la loc după închi-
dere.

Fig. 31

1. Se verifică etanşeitatea uşii camerei de umplere
A şi a uşii pentru cenuşă C.
Se verifică cu o bandă de hârtie. O bandă de hârtie
prinsă (cca 20 mm lăţime) nu trebuie să poată fi
scoasă.

Alternativ: Efectuarea testului cu cretă
Pentru verificarea exactă a etanşeităţii uşilor, apli-
caţi cretă la conturul de etanşare al corpului caza-
nului. Închideţi uşile, deschideţi-le din nou şi
inspectaţi cordonul de etanşare. Punctele
neetanşe se recunosc imediat acolo unde creta nu
a lăsat urme pe cordonul de etanşare.

2. La nevoie, uşile trebuie reglate din nou.

Observaţie
În funcţie de locul unde s-a constatat lipsa etan-
şeităţii, articulaţia, panourile de închidere sau toate
pot fi reglate din nou.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
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3. Apoi se verifică funcţionarea comutatorului de con-
tact pentru uşă .

4. Dacă este în continuare neetanş, se înlocuieşte
garnitura B la uşa respectivă.

Reglarea ulterioară a uşilor

Fig. 32

Se va respecta următoarea succesiune de operaţiuni:
■ Se desfac piuliţele A.
■ Se împing balamalele, respectiv mânerele de blo-

care.
■ Se strâng din nou piuliţele A.

Curăţare suflantei pentru gaze arse

Pericol
Pericol de ardere la componentele fierbinţi.
Se deconectează cazanul şi se lasă să se
răcească.

Pericol
Efectuarea de lucrări cu suflanta activă poate
provoca leziuni grave.
Se deconectează cazanul şi se asigură împo-
triva reconectării accidentale.

Observaţie
Curăţarea suflantei de gaze arse este necesară în
următoarele cazuri, suplimentar faţă de ciclul anual:
■ Se produc vibraţii zgomotoase din cauza descentrării

rotorului (depuneri pe palele rotorului).
■ Randamentul scade.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
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6x

1x

Fig. 33

1. Se desfac cablurile.

2. Se deşurubează cele 6 piuliţe de la suflanta de
gaze arse A. Se scoate motorul B împreună cu
rotorul suflantei.

3. Se curăţă rotorul suflantei şi carcasa suflantei cu
ajutorul unui şpaclu şi al unui aspirator.

4. Se verifica piulita de blocare a paletelor suflantei.

5. Suflanta de gaze arse se remontează în ordine
inversă.

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează dacă vin
în contact cu componente fierbinţi.
Carcasa de gaze arse trebuie astfel montată
încât cablul electric să nu atingă carcasa
suflantei.

Curăţarea unităţii de reglare a aerului şi a admisiei secundare a aerului

Pericol
Pericol de ardere la componentele fierbinţi.
Se deconectează cazanul şi se lasă să se
răcească.

Pericol
Tensiunea de reţea vă pune viaţa în pericol.
Pentru lucrările de întreţinere, se deconectează
instalaţia de la alimentarea cu tensiune şi se asi-
gură împotriva repornirii.

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere B este asigu-
rat cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară
a uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de deschidere şi înşurubat la loc după închi-
dere.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
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4x

Fig. 34

1. Se deschide uşa camerei de umplere A şi uşa
pentru cenuşă B.

2. Se desfac şuruburile de tablă şi se scoate panoul
D.

3. Se desfac piuliţele şi se scoate unitatea de reglare
a aerului C.

4. Se curăţă orificiul unităţii de reglare a aerului E cu
o perie de sârmă sau cu aer comprimat fără ulei.

5. Se curăţă admisia secundară de aer F.

6. Unitate de reglare a aerului se montează la loc, în
succesiune inversă.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

 Curăţarea unităţii de reglare a aerului şi a… (continuare)
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1.

H

Fig. 35

Pericol
Uşa grea a camerei de umplere M poate pro-
voca accidentări.
Uşa camerei de umplere trebuie aşezată în
suport doar de 2 persoane.

Observaţie
Cazane cu putere nominală de 34,9 şi 45 kW:
Uşa camerei de umplere cu masca este grea şi trebuie
suspendată doar de câte 2 persoane. Pentru a reduce
greutatea uşii camerei de umplere, masca poate fi
demontată înainte de suspendarea uşii camerei de
umplere.

Observaţie
Mânerul de la uşa camerei de umplere L este asigu-
rat cu un şurub. Pentru a evita deschiderea involuntară
a uşii camerei de cenuşă, şurubul trebuie deşurubat
înainte de suspendare şi înşurubat la loc după suspen-
dare.

01. Se scoate uşa camerei de umplere M şi uşa pen-
tru cenuşă L.

02. Se desfac cele 2 şuruburi de tablă A şi se
demontează panoul superior D.

03. Se scoate automatizarea C de la panoul anterior
K şi se aşază pe mantaua termoizolantă F. 

04. Se scoate panoul frontal K.

05. Se desfac colierele de cablu G şi se aşază cablu-
rile electrice pe mantaua termoizolantă F.

06. Se desface şurubul şi piuliţa, dacă există, şi se
scoate dispozitivul manual de curăţare a
schimbătorului de căldură E.

07. Se desfac cele 4 şuruburi şi se scot panourile late-
rale A.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
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08. Se ridică mantaua termoizolantă F.

09. Se desface cele 4 piuliţe şi se demontează cutiile
de aer B. După caz, se înlocuieşte garnitura.

10. Se curăţă cutiile de aer B şi orificiile pentru aerul
primar H.

11. Cazanul se asamblează la loc în ordine inversă.

Curăţarea tecii de imersie pentru senzorul pentru temperatura gazelor arse

Fig. 36

Se demontează şi se curăţă teaca de imersie A.

Observaţie
În cazul înlocuirii senzorului pentru temperatura gaze-
lor arse, nu se demontează teaca de imersie, ci se
desface doar îmbinarea filetată tip ştecher.

Verificarea vasului de expansiune şi a presiune din instalaţie

Se efectuează verificarea la rece a instalaţiei.

1. Se goleşte parţial instalaţia până când manometrul
indică „0“.
Sau se închide supapa cu calotă de la vasul de
expansiune şi se scade presiunea, până când
manometrul indică „0“.

2. Dacă presiunea preliminară din vasul de expan-
siune cu membrană este mai mică decât presiunea
statică din instalaţie, atunci se adaugă atât azot,
până ce presiunea preliminară este mai mare cu
0,1 până 0,2 bar (10 până la 20 kPa) decât presiu-
nea statică din instalaţie. 

3. Se completează apă, până ce în instalaţia rece
presiunea de umplere este min. 1,0 bar (0,1 MPa)
şi cu 0,1 până la 0,2 bar (10 până la 20 kPa) mai
mare decât presiunea preliminară din vasul de
expansiune. 
Presiune de lucru admisă: 3 bar (0,3 MPa)

Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă 

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

 Curăţarea unităţii de reglare a aerului şi a… (continuare)
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Fig. 37

1. Acţionarea supapei termice de siguranţă: Se apasă
pe capacul roşu A contra supapei. Apa trebuie să
se scurgă în afară.

2. În cazul unui debit volumetric scăzut, se curăţă
supapa sau, după caz, se înlocuieşte.

Observaţie
Lungime de montaj (incl. filet) a tecii de imersie pentru
supapa termică de siguranţă: 155 mm).

Verificarea gurii de aerisire a încăperii de amplasare

Funcţionare de probă

1. Se pune în funcţiune cazanul.

Instrucţiuni de utilizare

2. Se verifică reglajele şi funcţionarea automatizării
circuitului cazanului.

Măsurarea emisiilor

După punerea în funcţiune, sistemul de încălzire tre-
buie verificat de serviciul competent. Pe baza
măsurării emisiilor trebuie dovedit că cazanul funcţio-
nează în conformitate cu valorile limită valabile la
momentul actual privind emisiile. Pentru a se situa sub
aceste valori, cazanul trebuie să funcţioneze corect.
Printre acestea se numără, pe lângă curăţare şi ardere
corectă, şi alegerea lemnului de ardere adecvat.
Vitoligno 100-S este un cazan cu ardere prin gazeifica-
rea lemnului, cu randament ridicat şi de aceea trebuie
să funcţioneze cu un acumulator tampon suficient de
mare. În cazul funcţionării cu sarcină redusă, adică
atunci când suflanta de gaze arse funcţionează cu
turaţie redusă, valorile solicitate ale emisiilor nu pot fi
atinse. Din acest motiv, acumulatorul tampon trebuie
să aibă o putere de min. min. 55 l per kW.

Pentru măsurarea nivelului de emisii, trebuie ţinut cont
de următoarele:
■ Doar după cel puţin o săptămână de funcţionare a

cazanului, cordoanele de etanşare sunt etanşe la
gaz.

■ Se curăţă cu grijă suflanta de gaze arse, camera de
cenuşă şi suprafeţele de schimb de căldură. Vezi de
la pag. 37.

■ Se vor utiliza numai resturi de lemn natural uscat
(vezi instrucţiunile de utilizare, capitolul „Combustibi-
lul“). Lemnul umed determină scăderea temperaturii
flăcării şi prin aceasta emisii mai ridicate. Trebuie
respectate dimensiunile ideale indicate pentru
bucăţile de lemn.

■ Se încălzeşte cazanul (min. 60 min înainte de
măsurătoare) şi se formează jar. Pentru aceasta, se
alimentează camera de umplere până la jumătate.
Se aşază bucăţile de lemn transversal unele lângă
altele. Se vor evita bucăţile de lemn cu secţiuni
transversale foarte diferite. Se lasă cazanul să ardă
astfel până la începutul măsurării emisiilor.

■ Pentru activarea regimului de testare/verificare, vezi
instrucţiunile de utilizare

■ Se reglează valoare nominală pentru temperatura
apei din cazan la 85 °C, se verifică depresiunea la
coş. Depresiunea la coş trebuie să se situeze între
10 şi 15 Pa şi nu trebuie să oscileze.

■ În timpul fazei de încingere şi măsurare, trebuie asi-
gurată o preluare suficientă a căldurii suplimentare.
Acumulatorul tampon trebuie să fie rece la începutul
măsurătorii. La nevoie, trebuie deschise la maximum
toate ventilele cu termostat.

■ În timpul măsurătorii (durată: 15 min), temperatura
apei din cazan nu trebuie să depăşească 82 °C. Afi-
şajul temperaturii trebuie urmărit exact.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Verificarea funcţionării supapei termice de siguranţă
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Activarea regimului de testare/verificare

Instrucţiuni de utilizare

Verificarea depresiunii la coş 

Se măsoară depresiunea la coş pe tubulatura de eva-
cuare a gazelor arse. Depresiunea la coş, vezi datele
tehnice la pagina 77.

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Documentaţia de utilizare şi service

Toate listele de piese componente, instrucţiunile de uti-
lizare şi de service se vor preda pentru păstrare utiliza-
torului instalaţiei.

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului
instalaţiei Instrucţiunile de utilizare şi să-l iniţieze în uti-
lizarea acesteia.
Printre acestea se numără şi toate componentele mon-
tate ca accesorii, ca de ex. Telecomenzi. Producătorul
este obligat de asemenea să avertizeze asupra
lucrărilor de întreţinere necesare.

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Măsurarea emisiilor (continuare)
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Se apasă următoarele taste:

1. SET se apasă timp de 5 secunde. Apare simbolul
.

2. |/~ pentru selectarea nivelului de meniu.

3. SET pentru confirmare. Nivelul de meniu începe
să clipească.

4. |/~ pentru adaptarea valorilor nominale.

5. SET pentru confirmare. Modificarea este preluată.

6. SET se apasă timp de 5 secunde pentru a ieşi din
nivelul de meniu. Simbolul  dispare.

Observaţie
Dacă nu se apasă nicio tastă timp de 90 secunde,
automatizarea revine automat din nivelul de meniu.

Pot fi efectuate următoarele setări:

Nivel de me-
niu 

Descriere Domeniu de reglaj Reglaj în starea de livrare

1 Valoare nominală a temperaturii apei
din cazan

75 până la 85 ℃*1 80 ℃

2 Temperatura minimă a sistemului 20 până la 85 ℃ 50 ℃
3 Temperatură maximă din acumulato-

rul tampon de agent termic
60 până la 85 ℃ 80 ℃

4 Temperatura minimă a gazelor arse 130 până la 160 ℃ 130 ℃
5 Temperatura max. a gazelor arse 160 până la 250 ℃ 180 ℃
6 °C sau °F °C
7 Regimul de testare/verificare 0 Deconectat

1 Conectat
0 Deconectat

*1 Fără acumulator tampon de agent termic, max. 80 °C. Recomandăm utilizarea cazanului împreună cu un acumulator tam-
pon de agent termic.

Reglajele automatizării

Efectuarea reglajelor
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În funcţie de componentele conectate şi de reglajele
efectuate, se pot accesa valorile de temperatură şi
stările de funcţionare.

Se apasă următoarele taste:

1. |/~ pentru răsfoirea informaţiilor.
■ Nivelul de meniu indică ce informaţii sunt

afişate momentan.
■ În afişajul principal, este afişată informaţia.

Nivel de meniu Descriere Observaţie
1 Temperatura curentă a apei din cazan  
2 Temperatură curentă a gazelor arse  
3 Temperatura curentă în partea superioară a re-

zervorului tampon de agent termic 
Dacă senzorul este conectat.

4 Temperatura curentă în partea centrală a rezer-
vorului tampon de agent termic 

Dacă senzorul este conectat.

5 Temperatura curentă în partea inferioară a re-
zervorului tampon de agent termic 

Dacă senzorul este conectat.

6 Turaţie curentă a suflantei de gaze arse  

Temperatura la rezervorul tampon de agent termic

Cei 3 senzori de temperatură pentru acumulatorul tam-
pon de agent termic pot fi racordaţi la automatizare.

Funcţionare fără senzori de temperatură
■ Dacă nu este racordat niciun senzor de temperatură,

la valorile efective este afişat 0 °C (nivelul de meniu
3 până la 5). Pe display nu este afişată nicio valoare
pentru starea de încărcare.

Funcţionare cu senzori de temperatură
■ Dacă sunt racordaţi senzori de temperatură, pe dis-

play sunt afişate linii pentru starea de încărcare a
acumulatorului tampon de agent termic (0 până la
100 %).

■ Starea de încărcare rezultă din valoarea medie de la
senzorii de temperatură.
0 % Corespunde valorii medii ≤ temperatura

minimă a sistemului
100 % Corespunde valorii medii ≥ valoarea nomi-

nală a temperaturii apei din cazan

Informare pentru service

Accesarea stărilor de funcţionare şi a senzorilor 
57

96
 5

60
 R

O

D
ia

gn
oz

ă

 



50

Avariile sunt semnalizate pe display prin intermediul
unor mesaje de avarie. Mesajul de avarie este afişat
alternativ cu afişajul de bază.

Dacă există mai multe erori, este afişată întotdeauna
numai eroarea cea mai recentă. Afişajul se stinge ime-
diat după remedierea erorii.

Prezentare generală a mesajelor de avarie

Mesaj de avarie
pe display

Comportamentul instala-
ţiei

Cauza avariei Măsură

E01  Termostatul de siguranţă de
la cazan a declanşat.

■ Se lasă cazanul să se răcească.
În continuare, se deblochează
termostatul de siguranţă. (Vezi
pag.  52)

■ Se verifică dacă sistemul mai
poate prelua căldură.

E10  Turaţia efectivă curentă a su-
flantei de gaze arse este mai
mică decât turaţia nominală
indicată.

■ Se verifică senzorul de la suflan-
ta de gaze arse.

■ Se verifică buna funcţionare a
suflantei de gaze arse.

■ Se verifică dacă există urme de
murdărie la suflanta de gaze ar-
se.

E11  Temperatura gazelor arse
prea ridicată

Se curăţă cazanul şi schimbătorul
de căldură.

E20 Nu este posibilă funcţiona-
rea cazanului

Scurtcircuit la senzorul de
temperatură pe tur

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura pe tur şi eventual se înlo-
cuieşte.

E22 Nu este posibilă funcţiona-
rea cazanului

Scurtcircuit la senzorul pen-
tru temperatura gazelor arse

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura gazelor arse şi eventual se
înlocuieşte.

E25 Funcţionare comandată de
automatizare

Scurtcircuit la senzorul pen-
tru temperatura din acumula-
torul tampon sus

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura din acumulatorul tampon şi
eventual se înlocuieşte.

E26 Funcţionare comandată de
automatizare

Scurtcircuit la senzorul pen-
tru temperatura din acumula-
torul tampon, mijloc

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura din acumulatorul tampon şi
eventual se înlocuieşte.

E27 Funcţionare comandată de
automatizare

Scurtcircuit la senzorul pen-
tru temperatura din acumula-
torul tampon, jos

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura din acumulatorul tampon şi
eventual se înlocuieşte.

E30 Nu este posibilă funcţiona-
rea cazanului

Întrerupere la senzorul de
temperatură pe tur

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura pe tur şi eventual se înlo-
cuieşte.

E32 Nu este posibilă funcţiona-
rea cazanului

Întrerupere la senzorul pen-
tru temperatura gazelor arse

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura gazelor arse şi eventual se
înlocuieşte.

E35 Funcţionare comandată de
automatizare

Întrerupere la senzorul pen-
tru temperatura din acumula-
torul tampon, sus

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura din acumulatorul tampon şi
eventual se înlocuieşte.

E36 Funcţionare comandată de
automatizare

Întrerupere la senzorul pen-
tru temperatura din acumula-
torul tampon, mijloc

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura din acumulatorul tampon şi
eventual se înlocuieşte.

Remedierea avariilor

Semnalizarea avariilor
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Mesaj de avarie
pe display

Comportamentul instala-
ţiei

Cauza avariei Măsură

E37 Funcţionare comandată de
automatizare

Întrerupere la senzorul pen-
tru temperatura din acumula-
torul tampon, jos

Se verifică senzorul pentru tempe-
ratura din acumulatorul tampon şi
eventual se înlocuieşte.

E90 Cazanul este deconectat Nu a fost înregistrată o creş-
tere suficientă a temperaturii
gazelor arse. Temperatura
gazelor arse trebuie să fie
după 15 minute mai mare
decât temperatura reglată
pentru apa din cazan.

Se repetă încălzirea cazanului.

Instrucţiuni de utilizare

 

Remedierea avariilor

Semnalizarea avariilor (continuare)
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Amplasare, vezi pag. 74.

F10
■ T 4 A
■ 230 V 50/60 Hz
■ Cablu de alimentare KSK

Termostat de siguranţă (STB)

Termostatul de siguranţă este element component al
cazanului. Termostatul de siguranţă se află în automa-
tizarea cazanului.

Observaţie
Dacă termostatul de siguranţă s-a declanşat, acesta
trebuie deblocat cu mâna.

Declanşarea funcţionării

Dacă temperatura apei din cazan depăşeşte valoarea
de 100 ℃, termostatul de siguranţă declanşează.

Anularea funcţionării

A

Fig. 38

Observaţie
Resetarea este posibilă doar la o temperatură a apei
din caza de cca 70 °C.

! Atenţie
Dacă resetarea nu are loc, acest lucru împiedică
funcţionarea elementului de siguranţă şi poate
duce la apariţia de daune la instalaţie.
După fiecare declanşare a termostatului de sigu-
ranţă, se verifică supapa termică de siguranţă. 

Se apasă pe butonul verde A de la termostatul de
siguranţă. Se aude un uşor „zgomot“ . Termostatul de
siguranţă este resetat.

Senzori

Tip senzor Pt1000:
■ Senzor de temperatură pe tur
■ Senzor pentru temperatura din acumulatorul tampon
■ Senzor pentru temperatura gazelor arse

Racord

Vezi capitolul „Schema circuitului electric“,
pagina 74.

Reparaţie

Siguranţă
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Verificarea senzorilor

Senzor pentru temperatura gazelor arse

Temperatura în °C
0 100 200 300

0,75

1,25

1,75

2,25

R
ez

is
te

nţ
a 

în
 k

Ω

A

Fig. 39

A Punct de date reprezentat: rezistenţă de 1,1 kΩ la
o temperatură de 25 °C

Alţi senzori Pt1000

Temperatura în °C

R
ez

is
te

nţ
a 

în
 k

Ω

403020100-10-20-30

1,15

1,10
1,05

1,00
0,95

0,90
0,85

1,20

50

Fig. 40

1. Se scoate ştecherul respectiv.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului la ştecher.

3. Rezultatul măsurării se compară cu valoarea efec-
tivă a temperaturii. Interogarea valorii efective a
temperaturii, vezi pagina 49.
La abateri mari, se verifică montajul şi după caz,
se înlocuieşte senzorul.

Reparaţie

Senzori (continuare)
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Reparaţie

Senzori (continuare)
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Pentru comandarea pieselor componente, sunt nece-
sare următoarele informaţii:
■ Nr. fabricaţie (vezi placa de timbru A)
■ Subansamblul din prezenta listă de piese compo-

nente
■ Numărul poziţiei componentei în cadrul subansam-

blului (din prezenta listă de piese componente)

Fig. 41

A Placa de timbru
B Termoizolaţie
C Cazan
D Automatizare
E Altele

Liste de piese componente

Prezentare generală a subansamblurilor
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0003

0004

0007

0006

0001

0002

0005

0003

000800090010
Fig. 42

Liste de piese componente

Termoizolaţie
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Poz. Componentă
0001 Panou frontal
0002 Panou de protecţie automatizare
0003 Panou lateral
0004 Panou superior
0005 Mască pentru unitatea de reglare a aerului
0006 Manta termoizolantă
0007 Strat termoizolant posterior
0008 Elemente de fixare
0009 Picior pentru reglajul poziţiei
0010 Colier de cablu cu ancoră de distanţare

Liste de piese componente

Termoizolaţie (continuare)
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Liste de piese componente

Termoizolaţie (continuare)
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Fig. 43

A Uşi
B Camera de ardere
C Intrare/evacuare gaze arse

Liste de piese componente

Prezentare generală a subansamblului cazan
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Fig. 44

Liste de piese componente

Uşi
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Poz. Componentă
0001 Uşa de la camera de umplere
0002 Mască uşă de la camera de umplere
0003 Pachet 16 x 12 uşă de la camera de umplere
0004 Panou de protecţie uşă de la camera de umplere
0005 Mâner uşă
0006 Mufă 12,0 x 8,2 x 13,5
0007 Cârlig de siguranţă dreapta
0008 Cârlig de siguranţă stânga
0009 Suport de blocare uşă de la camera de umplere
0010 Balama uşă de la camera de umplere
0011 Uşă pentru cenuşă
0012 Mască uşă pentru cenuşă
0013 Vizor
0014 Pachet 16 x 12 uşă pentru cenuşă
0015 Bloc termoizolant pentru uşa pentru cenuşă
0016 Mufă 12,0 x 8,2 x 10,5
0017 Suport de blocare uşă pentru cenuşă
0018 Balama uşă pentru cenuşă
0019 Capac pentru revizie
0020 Bloc termoizolant pentru capacul de revizie

Liste de piese componente

Uşi (continuare)
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Fig. 45

Liste de piese componente

Camera de ardere
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Poz. Componentă
0001 Panou de suspendare
0002 Duză
0003 Duză element din piatră cameră de umplere
0004 Element din piatră cameră de umplere circuit secundar
0005 Cordon de etanşare 7 15 mm, L = 2000 mm
0006 Panou intermediar cameră ardere
0007 Element din piatră intermediar cameră de ardere
0008 Cordon de etanşare 7 15 mm, L = 2.500 mm
0009 Set piatră cameră de ardere central
0010 Set elemente piatră cameră ardere lateral
0011 Set elemente din piatră cameră de ardere jos
0012 Element piatră inferior faţă
0013 Element din piatră cameră de ardere inferior spate
0014 Element din piatră cameră de ardere spate

Liste de piese componente

Camera de ardere (continuare)
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Fig. 46

Liste de piese componente

Intrare/evacuare gaze arse – 18 până la 30 kW
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Poz. Componentă
0001 Unitatea de reglare a aerului
0002 Protecţie mâner
0003 Profil de etanşare
0004 Cutie de aer
0005 Cutie distribuţie aer lateral
0006 Bandă de etanşare 10 x 5 mm, L = 500 mm
0007 Virbulator
0008 Cârlig de suspendare
0009 Set şine
0010 Set came
0011 Arbore curăţare manuală
0012 Opritor
0013 Set de fixare curăţare manuală
0014 Cui pentru arc
0015 Maneta de curăţare
0016 Arc de tragere
0017 Set de fixare arc de tragere
0018 Ventilator radial
0019 Carcasă ventilator
0020 Garnitură pentru suflanta de gaze arse
0021 Arc ghidaj cablu
0022 Teacă de imersie senzor pentru temperatura gazelor arse
0023 Teacă de imersie (2 elemente)
0024 Arc de prindere senzori
0025 Canal gaz de semicarbonizare

Liste de piese componente

Intrare/evacuare gaze arse – 18 până la 30 kW (continuare)
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Fig. 47

Liste de piese componente

Intrare/evacuare gaze arse – 34,9 şi 45 kW
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Poz. Componentă
0001 Unitatea de reglare a aerului
0002 Protecţie mâner
0003 Profil de etanşare
0004 Cutie de aer
0005 Cutie distribuţie aer lateral
0006 Bandă de etanşare 10 x 5 mm, L = 500 mm
0007 Virbulator
0008 Set suport virbulatori
0009 Set şine
0010 Set came
0011 Arbore curăţare manuală
0012 Opritor
0013 Set de fixare curăţare manuală
0014 Cui pentru arc
0015 Maneta de curăţare
0016 Arc de tragere
0017 Set de fixare arc de tragere
0018 Ventilator radial
0019 Carcasă ventilator
0020 Garnitură pentru suflanta de gaze arse
0021 Arc ghidaj cablu
0022 Teacă de imersie senzor pentru temperatura gazelor arse
0023 Teacă de imersie (2 elemente)
0024 Arc de prindere senzori
0025 Canal gaz de semicarbonizare

Liste de piese componente

Intrare/evacuare gaze arse – 34,9 şi 45 kW (continuare)
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0003

0004

0001
0002

0002

0005

0006 0007 0008

Fig. 48

Liste de piese componente

Automatizare
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Poz. Componentă
0001 Automatizare
0002 Termostat de siguranţă
0003 Carcasă perete posterior
0004 Set conectori
0005 Siguranţă F 4,0 A 250 V (3 buc.)
0006 Comutator de contact pentru uşă
0007 Senzor de temperatură pe tur
0008 Senzor pentru temperatura gazelor arse

Liste de piese componente

Automatizare (continuare)

57
96

 5
60

 R
O

Pi
es

e



70

0002
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0004

0007

0008

0003

0001

0009
Fig. 49

Liste de piese componente

Altele
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Poz. Componentă
0001 Coadă perie
0002 Perie de curăţat
0003 Cârlig de curăţare
0004 Lac spray vito-argintiu, recipient 150 ml
0005 Creion retuş vopsea, vito-argintiu
0006 Lac spray antracit
0007 Instrucţiuni de montaj şi service
0008 Instrucţiuni de utilizare
0009 Perie cu arc

Liste de piese componente

Altele (continuare)
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Unitatea de comandă

A B C
Fig. 50

A Afişaj
B Tasta SET

■ Pornirea sau oprirea cazanului
■ Accesaţi meniul.
■ Pentru confirmarea selecţiei sau pentru salvarea

setărilor efectuate
C Taste săgeată pentru răsfoire în meniu sau setarea

valorilor

Instrucţiuni de utilizare

Descrierea funcţionării

Elemente de afişaj şi de comandă
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Poziţia plăcii electronice

Fig. 51

A Placă electronică în soclul de legături al automa-
tizării

Schema circuitului electric

Schema circuitului electric
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L
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M

L
PE

N
L

PE
N

GND
AI

GND
AI

DI

+

GND
DI

+

3
4

1
2

Fig. 52

A Placă electronică
B Siguranţă
? Senzor de temperatură pe tur
) Senzor pentru temperatura din acumulatorul

tampon (dacă există)
1 Senzor sus
2 Senzor centru
3 Senzor jos

aG Senzor pentru temperatura gazelor arse
sL Pompă de circulaţie pentru circuitul cazanului
fÖ Alimentare de la reţea 230 V, 50 Hz
lJ Limitator pentru uşa focarului
a-Ö Suflantă gaze arse
a-ÖA Revenire turaţie la suflanta de gaze arse
aBÖ Termostat de siguranţă

Schema circuitului electric

Schema circuitului electric (continuare)
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 Prima punere în funcţiune Întreţinere/service Întreţinere/service
    
la data de:    
    
executat
de:    

    

    
 Întreţinere/service Întreţinere/service Întreţinere/service
    
la data de:    
    
executat
de:    

    

    
 Întreţinere/service Întreţinere/service Întreţinere/service
    
la data de:    
    
executat
de:    

    

    
 Întreţinere/service Întreţinere/service Întreţinere/service
    
la data de:    
    
executat
de:    

    

    
 Întreţinere/service Întreţinere/service Întreţinere/service
    
la data de:    
    
executat
de:    

    

Protocoale

Protocoale
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Putere termică nominală kW 18 23 30 34,9 45
Putere min. (Qmin) kW 18 23 30 34,9 45
Temperatură tur       
■ Admis (temperatura permisă

pentru deconectarea termosta-
tului de siguranţă)

°C 95 95 95 95 95

■ Maxim (temperatură reglabilă la
automatizare)

°C 85 85 85 85 85

■ Minim °C 65 65 65 65 65
Temperatură minimă pe retur °C 65 65 65 65 65
Presiune de lucru admisă       
Cazan bar 3 3 3 3 3
 MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Schimbător de căldură de sigu-
ranţă

bar 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6

 MPa 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6
Supapă termică de siguranţă
(debit la min. 2,5 bar, max.
3,5 bar şi 15 °C temperatura apei
proaspete)

l/h 800 800 800 800 800

Marcaj CE  CE
Clasa de cazane conform EN
303-5

 5 5 5 5 5

Tensiune nominală V∼ 230
Frecvenţă nominală Hz 50
Curent nominal A∼ 6
Putere absorbită (putere nomi-
nală)

S 18 22 35 37 46

Putere absorbită (standby) S 4
Grad de protecţie  IP 20 conform EN 60529 de realizat prin montaj.
Clasă de protecţie  I
Mod de acţionare  Tip 1 B conform EN 60730-1
Temperatura admisă a mediului
ambiant

  

■ La funcţionare °C 0 până la +40
■ La depozitare şi transport °C −20 până la +65
Dimensiuni de gabarit       
Lungime totală mm 1373 1373 1373 1415 1415
Lăţime totală mm 700 700 700 892 892
Înălţime totală mm 1230 1230 1390 1590 1590
Dimensiuni gură de umplere       
Lăţime mm 380 380 380 476 476
Înălţime mm 351 351 421 521 521
Unghi de deschidere a uşii  125° 125° 125° 125° 125°
Dimensiune de amplasare cu
protecţie de transport

      

Lungime mm 1200 1200 1200 1300 1300
Lăţime mm 700 700 700 800 800
Înălţime mm 1300 1300 1450 1640 1640

Date tehnice

Date tehnice
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Putere termică nominală kW 18 23 30 34,9 45
Dimensiuni de amplasare fără
uşi şi fără panouri de mascare

      

Lungime mm 1050 1050 1050 1090 1090
Lăţime mm 630 630 630 730 730
Înălţime mm 1100 1100 1269 1470 1470
Greutate totală kg 502 502 595 715 715
Corpul cazanului cu panouri de
acoperire

      

Greutate de amplasare a cor-
pului cazanului fără panouri de
acoperire şi uşi

kg 418 418 505 594 594

Cuprins       
Apă din cazan l 93 93 110 165 165
Camera de umplere a combusti-
bilului

l 79 79 120 180 180

Racorduri cazan       
Turul şi returul cazanului G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Golire R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Conexiuni la schimbătorul de
căldură de siguranţă

      

Apă rece, apă caldă R ½ ½ ½ ½ ½

Durată min. a arderii h 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
Rezistenţa la curgere pe circui-
tul primar

      

■ La ΔT = 20 K mbar 0,09 0,14 2,1 3,7 5,6
■ La ΔT = 10 K mbar 0,34 0,64 7,7 14,2 20,1
Gaze arse*2

(la putere nominală)
      

■ Temperatura medie (brut*3) °C 112,4 132,9 125,4 105,1 131,4
■ Debit masic kg/h 41 51 77 77 100
■ Conţinutul de CO2 în gazele ar-

se
% 14 14 14 140 140

Racord tubulatură de evacuare
gaze arse

7 mm 130 130 150 150 150

Depresiune la coş necesară la
sarcină maximă (necesar de tiraj)

Pa 8 8 8 8 8

 mbar 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Depresiune max. admisă la
coş*4

Pa 15 15 15 15 15

 mbar 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Volum min. recomandat la acu-
mulatorul tampon de agent ter-
mic

l 935 1265 1650 1920 1920

Randament       
La sarcină nominală % 92,5 91,5 90,5 93,5 91,9

*2 Valorile de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384, considerând 10,0 % CO2
*3 Temperatura gazelor arse măsurată la o temperatură a aerului de ardere de 20 °C conform EN 304.
*4 În coşul de fum, la o depresiune la coş (tiraj coş) mai mare de 0,15 mbar trebuie montată o instalaţie secundară de aerisire

(limitator de tiraj).

Date tehnice

Date tehnice (continuare)
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Indicaţie privind acumulatorul tampon de agent
termic
Pentru dimensionarea exactă, vezi „Dimensionarea
acumulatorului tampon de agent termic“ din instrucţiu-
nile de proiectare Vitoligno 100-S.

Date tehnice

Date tehnice (continuare)
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Produsele Viessmann sunt reciclabile. Componentele
şi agenţii de lucru nu se elimină împreună cu deşeurile
menajere.
Pentru scoaterea din funcţiune, deconectaţi instalaţia
de la reţea şi, dacă este necesar, lăsaţi componentele
să se răcească.
Toate componentele trebuie să fie eliminate cores-
punzător.
Recomandăm utilizarea sistemului de eliminare a
deşeurilor organizat de Viessmann. Agenţii de lucru
(de ex. agenţi termici) pot fi eliminate ca deşeu prin
intermediul centrelor locale de colectare. Informaţii
suplimentare sunt disponibile la filialele Viessmann.

Reciclare

Scoaterea definitivă din funcţiune şi eliminarea ca deşeu
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Vitoligno 100-S, tip V10A, inclusiv Ecotronic 100

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe proprie răspundere că produsul
indicat cu seria de la 7668983000000000 pana la 7668986999999999 este conform cu dispoziţiile următoarelor
directive şi regulamente:

2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2014/35/UE Directiva privind tensiunea joasă
2014/30/UE Directiva CEM

Norme aplicate:
EN 303-5:2012
EN 61000-6-3:2011
EN 61000-6-2:2006 + rec.:2011
EN 55011:2011
EN 55014-1:2012
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 62233:2008 + rec.:2008

În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în directivele menţionate, acest produs este marcat cu :

  
Allendorf, 22 martie 2017 Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
 

 ppa. Manfred Sommer 

Certificate

Declaraţie de conformitate
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A
Accesarea senzorilor..................................................49
Accesarea stărilor de funcţionare...............................49
Admisia secundară de aer
– curăţare...................................................................42
Amplasare
– distanţe de amplasare...............................................8
– Transport...................................................................9
Apă de umplere..........................................................34
Avarii.......................................................................... 50

C
Cablu de alimentare de la reţea................................. 29
Cameră de ardere...................................................... 39
Cameră pentru cenuşă...............................................39
Caracteristicile pardoselii............................................. 9
Comutatorul de contact pentru uşă............................ 41
Conectarea tensiunii de reţea.................................... 35
Conexiuni electrice.....................................................28
Cordoane de etanşare............................................... 40
Curăţarea camerei de umplere.................................. 37
Curăţarea suprafeţelor de schimb de căldură............ 39

D
Date tehnice
– cazan.......................................................................76
Descrierea funcţionării............................................... 72
Dispozitiv manual de curăţare a schimbătorului de
căldură
– montare...................................................................15

E
Elemente de afişaj......................................................72
Elemente de comandă............................................... 72
Elemente de fixare împotriva întinderii forţate............28
Elemente pentru aerul primar.....................................38

F
Funcţionare de probă................................................. 46

Î
Încăperea de amplasare ............................................. 8

L
Listă de piese componente
– corpul cazanului...................................................... 59
Lucrări de curăţare, prezentare generală...................36
Lucrări de întreţinere, prezentare generală................36

M
Măsurarea emisiilor....................................................46
Mesaj de avarie..........................................................50

O
Orificii pentru aerul primar..........................................38

P
Panou frontal
– montare...................................................................26
Placă electronică
– poziţie......................................................................73

R
Racordarea la reţea................................................... 29
Racord la evacuarea gazelor arse............................. 31
Racorduri pe circuitul de apă..................................... 32
Regimul de testare/verificare..................................... 48

S
Schema circuitului electric..........................................73
Schemă de cablare.................................................... 73
Scoaterea din funcţiune............................................. 36
Senzor pentru temperatura apei calde menajere din
acumulator................................................................. 52
Senzor pentru temperatura apei din cazan................ 52
Siguranţă....................................................................52
Suflanta pentru gaze arse.......................................... 41
Supapă termică de siguranţă..................................... 46

T
Temperatura apei din cazan.......................................48
Temperatura din acumulatorul tampon de agent ter-
mic..............................................................................48
Temperatura gazelor arse.......................................... 48
Temperatură sistemului.............................................. 48
Termoizolaţie.............................................................. 21
Termostat de siguranţă (STB).................................... 52
Test cu cretă...............................................................40
Test relee....................................................................35

U
Unitatea de reglare a aerului
– curăţare...................................................................42
Unitate temperatură................................................... 48
Uşi 
– demontare...............................................................20
– montare...................................................................27
– reglare.....................................................................41
– verificare............................................................14, 40

V
Vad de expansiune.....................................................45
Verificarea depresiunii la coş..................................... 47
Verificarea ieşirilor......................................................35
Verificarea senzorilor..................................................35
Verificarea vasului de expansiune..............................34
Verificare relee........................................................... 35
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Indicaţie de valabilitate

Număr fabricaţie:
7668983 7668984 7668985 7668986
7690429

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.ro 57
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