A

MP 1.90 – 1.110

CS

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností
Návod k použití určený pro uživatele a technika

HU

Magas hozamú fali gázkazán
Felhasználói és szerelői kézikönyv

RO

Centrale murale pe gaz cu randament ridicat
Instrucţiuni pentru instalator i pentru utilizator

Stimate Client,
Compania noastră consideră că noua centrală termică achiziţionată va răspunde tuturor cerinţelor Dumneavoastră. Achiziţionarea
unui produs BAXI asigură îndeplinirea tuturor aşteptărilor Dumneavoastră: o bună funcţionare şi o utilizare simplă şi raţională.
Vă recomandăm să nu lăsaţi deoparte aceste instrucţiuni fără a le fi citit: ele conţin informaţii utile pentru o exploatare corectă şi
eficientă a centralei Dumneavoastră.

BAXI declară că aceste modele de centrale centrale poartă marcajul
directive:

şi îndeplinesc cerinţele următoarelor

- Directiva 2009/142/CE privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
- Directiva 92/42/CEE privind cerinţele de randament pentru cazane
- Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică
- Directiva 2006/95/CE privind echipamentele de joasă tensiune
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Utilizator şi instalator (RO)

BAXI S.p.A., în efortul de a-şi îmbunătăţi mereu produsele, îşi rezervă dreptul de a modifica datele conţinute în acest
document în orice moment şi fără preaviz. Aceste instrucţiuni au doar scopul să furnizeze informaţii privitoare la produs şi în
nici un caz nu pot fi considerate ca un contract cu terţe părţi.

SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR
ATENŢIE
Risc de deteriorare sau de funcţionare defectuoasă a aparatului. Fiţi atenţi la avertizările de pericol privitoare la eventualele daune care pot fi cauzate persoanelor.
PERICOL DE ARSURI
Înainte de a interveni asupra părţilor expuse la căldură, lăsaţi aparatul să se răcească.
PERICOL DE ELECTROCUTARE
Părţi electrice aflate sub tensiune, pericol de şoc electric.

Utilizator şi instalator (RO)

PERICOL DE ÎNGHEŢ
Posibilă formare a gheţii din cauza temperaturii extrem de reduse.
INFORMAŢII IMPORTANTE
Informaţii care trebuie citite cu multa atenţie, în vederea asigurării unei exploatări corecte a centralei
termice.
INTERZICERI GENERALE
Se interzice efectuarea operaţiilor sau utilizarea obiectelor indicate lângă simbol.

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ
MIROS DE GAZ
•
•
•
•

Opriţi centrala.
Nu acţionaţi nici un dispozitiv electric (de exemplu, nu aprindeţi lumina).
Stingeţi eventualele flăcări deschise şi deschideţi ferestrele.
Adresaţi-vă Centrului de Asistenţă Tehnică autorizat.

MIROS DE ARDERE
• Opriţi centrala.
• Aerisiţi încăperea prin deschiderea uşilor şi ferestrelor.
• Adresaţi-vă Centrului de Asistenţă Tehnică autorizat.

MATERIALE INFLAMABILE
Nu folosiţi şi/sau nu păstraţi materiale uşor inflamabile (diluanţi, hârtie, etc.) în apropierea centralei.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA CENTRALEI
Înainte de efectuarea oricărei intervenţii, opriţi alimentarea centralei cu energie electrică.
Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.

BAXI, unul dintre liderii europeni în fabricarea centralelor termice şi a sistemelor de încălzire de

înaltă tehnologie, a obţinut certificarea CSQ pentru sistemele de management al calităţii (ISO 9001),
de management de mediu (ISO 14001) şi de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
(OHSAS 18001). Aceasta înseamnă că BAXI S.p.A. are ca obiective strategice protecţia mediului,
fiabilitatea produselor sale şi protecţia securităţii şi a sănătăţii angajaţilor.
Prin organizarea sa, întreprinderea este angajată să implementeze şi să îmbunătăţească aceste
aspecte, pentru a satisface în cel mai bun mod posibil nevoile clienţilor.
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AVERTIZĂRI GENERALE

Această centrală este destinată încălzirii apei la o temperatură inferioară celei de fierbere la presiune atmosferică. Centrala trebuie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o instalaţie de distribuţie a apei calde menajere, compatibile cu prestaţiile şi puterea
sa. Înainte de racordarea centralei, de către personal calificat profesional, este necesară efectuarea următoarelor operaţiuni:
• Efectuarea unui control pentru a afla dacă centrala este proiectată pentru funcţionarea cu tipul de gaz disponibil. Acest lucru
este indicat pe ambalaj şi pe placa tipologică a aparatului.
• Efectuarea unui control al coşului de fum pentru a verifica dacă acesta are un tiraj corespunzător şi pentru a vă asigura că nu
prezintă strangulări şi nu sunt introduse în horn conducte de evacuare de la alte aparate, cu excepţia cazului în care acesta
este realizat pentru a colecta gazele arse de la mai multe aparate, potrivit normelor specifice şi dispoziţiilor în vigoare.
• Efectuarea unui control pentru a vă asigura că, în cazul racordurilor la hornuri preexistente, acestea au fost curăţate perfect,
întrucât reziduurile care se desprind de pe pereţi în timpul funcţionării ar putea împiedica circulaţia fumului.
• Pe lângă acestea, este indispensabil, în scopul păstrării unei funcţionări corecte şi garanţiei aparatului, să respectaţi
instrucţiunile din continuare.
1.   Circuit de apă menajeră
1.1 Dacă duritatea apei depăşeşte valoarea de 20 °F (1°F = 10 mg de carbonat de calciu la litru de apă), este necesară instalarea
unui dozator de polifosfaţi sau a unui sistem cu efect identic, care să corespundă normativelor în vigoare.
1.2 Instalaţia trebuie spălată cu grijă după montarea aparatului şi înainte de utilizare.
1.3 Materialele utilizate pentru circuitul de apă menajeră sunt conforme cu prevederile Directivei 98/83/CE.

  

2.2 Instalaţie existentă: Înainte de montarea centralei, instalaţia trebuie să fie complet golită şi curăţată corespunzător de murdărie
şi impurităţi utilizând produsele adecvate disponibile pe piaţă. Produsele recomandate pentru curăţare sunt: SENTINEL X300 sau
X400 şi FERNOX Regenerator pentru instalaţiile de încălzire. La utilizarea acestor produse urmaţi întocmai instrucţiunile care le
însoţesc. Amintim că prezenţa unor depuneri în instalaţia de încălzire cauzează probleme funcţionale centralei (ex: supraîncălzire
şi zgomote la nivelul schimbătorului).
Prima aprindere trebuie să fie efectuată de Serviciul de Asistenţă Tehnică autorizat care va verifica următoarele:
• Ca datele de pe placa tipologică a aparatelor să corespundă cu cele ale reţelelor de alimentare cu energie electrică, apă, gaz.
• Ca instalarea să fie conformă cu reglementările în vigoare.
• Ca racordarea electrică să fi fost efectuată regulamentar la o reţea cu împământare.
Aparatul trebuie instalat într-o încăpere aerisită, destinată anume (sală a cazanelor), conform reglementărilor în vigoare
(aparate cu debit termic > 40 kW).
Nerespectarea acestor avertismente atrage după sine pierderea garanţiei aparatului. Lista Centrelor de Asistenţă Tehnică
autorizate poate fi găsită în foaia anexată. Înainte de punerea în funcţiune, îndepărtaţi pelicula protectoare de pe centrală. Nu
utilizaţi în acest scop instrumente sau materiale abrazive, întrucât ar putea deteriora suprafeţele vopsite.
Fragmentele de ambalaj (pungi din plastic, polistiren, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, întrucât constituie
potenţiale surse de pericol.

SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI
Reglarea încălzirii

Reglaţi temperatura din turul centralei în funcţie de tipul instalaţiei. Pentru instalaţiile cu calorifere se recomandă setarea unei temperaturi maxime a apei din turul circuitului de încălzire de circa 60°C; măriţi această valoare în cazul în care nu se atinge confortul
termic dorit. În cazul instalaţiei de încălzire prin pardoseală cu panouri radiante, nu depăşiţi temperatura indicată de proiectant. Se
recomandă utilizarea unei sonde externe şi/sau a unui panou de control pentru reglarea automată a temperaturii din tur în funcţie
de condiţiile atmosferice sau de temperatura din încăpere. În acest fel cantitatea de căldura produsă nu este mai mare decât
cea necesară efectiv. Reglaţi temperatura ambiantă astfel încât să nu supraîncălziţi încăperile. Fiecare grad în plus determina o
creştere a consumului de energie cu circa 6%. La reglarea temperaturii luaţi în considerare de asemenea destinaţia încăperii. De
exemplu, pentru dormitor sau pentru alte camere puţin utilizate poate fi aleasă o temperatură mai redusă. Folosiţi programarea pe
ore, iar pentru noapte setaţi o temperatură mai mică cu circa 5°C faţă de cea aleasă pentru zi. O reducere mai mare a temperaturii
nu mai este convenabilă din punct de vedere al costurilor. Numai în cazul unor absenţe îndelungate, de exemplu când plecaţi în
vacanţă, temperatura trebuie redusă ulterior. Nu acoperiţi radiatoarele, pentru a nu împiedica circulaţia corectă a aerului. Pentru
aerisirea încăperilor, nu lăsaţi ferestrele întredeschise, ci deschideţi-le complet pentru o scurtă perioadă de timp.
Apa caldă menajeră
Pentru o bună economisire, setaţi temperatura dorită a apei calde menajere astfel încât să nu fie necesară amestecarea cu apă
rece. O încălzire excesivă duce la risipa de energie şi la formarea crescută de calcar.
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Utilizator şi instalator (RO)

2.   Circuit de încălzire
2.1 Instalaţie nouă: Înainte de montarea centralei, instalaţia trebuie curăţată corespunzător, în scopul îndepărtării reziduurilor
rămase de la filetări, sudări şi eventuali solvenţi, utilizând produse adecvate disponibile pe piaţă, fără acid şi nealcaline, care să
nu atace metalele, părţile din plastic şi cauciuc. Pentru protejarea instalaţiei de incrustaţii este necesară utilizarea produselor
inhibitoare, cum ar fi SENTINEL X100 şi FERNOX Protector pentru instalaţiile de încălzire. La utilizarea acestor produse urmaţi
întocmai instrucţiunile care le însoţesc.

1. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CENTRALEI TERMICE
Pentru o pornire corectă, procedaţi conform indicaţiilor de mai jos:

I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u U T I L I Z AT O R ( R O )

1.
2.
3.
4.

Verificaţi ca presiunea hidraulică din instalaţie să corespundă cu cea recomandată (capitolul 6);
Alimentaţi centrala cu curent;
Deschideţi robinetul de gaz (de culoare galbenă, de obicei poziţionat sub centrală);
Selectaţi modul de încălzire dorit (capitolul 1.2).
La prima pornire, până la evacuarea completă a aerului din conducta de gaz, este posibil ca arzătorul să nu se aprindă, iar
centrala, în consecinţă, să se blocheze. În acest caz, se recomandă să repetaţi operaţiile de pornire până la ajungerea gazului la arzător. Pentru a restabili funcţionarea centralei, apăsaţi butonul
timp de cel puţin 2 secunde.

Legendă TASTE
Reglare a temperaturii apei din circuitul de apă
menajeră






(butonul + pentru a mări temperatura şi butonul – pentru a o
micşora)



Reglare a temperaturii apei din circuitul de încălzire

(butonul + pentru a mări temperatura şi butonul – pentru a o
micşora)

Informaţii privind funcţionarea centralei









Mod de funcţionare:

Apă caldă menajeră - Apă caldă menajeră & Încălzire - numai
Încălzire

Oprit – Reset – Ieşire meniu/funcţii

Legendă SIMBOLURI
Oprit: moduri Încălzire şi Apă caldă menajeră
dezactivate (este activă numai funcţia de protecţie la
îngheţ a centralei)

Arzător aprins

Anomalie care împiedică aprinderea arzătorului

Mod de funcţionare Apă caldă menajeră
activat

Presiune scăzută a apei în centrală/instalaţie

Mod de funcţionare Încălzire activat

Este necesară intervenţia Serviciului de Asistenţă
Tehnică

Meniu de programare

Anomalie resetabilă manual (butonul

Meniu de informaţii privind centrala

)

Anomalie în curs

1.1

Unităţi de măsură setate (SI/US)

REGLAREA TEMPERATURII APEI DIN TURUL INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE ŞI A APEI CALDE MENAJERE

Reglarea temperaturii apei din turul instalaţiei de încălzire şi a apei calde menajere (în prezenţa unui boiler extern) se efectuează
cu ajutorul butoanelor
şi respectiv
. Aprinderea arzătorului este semnalată pe display prin simbolul .
ÎNCĂLZIRE: când centrala funcţionează în modul Încălzire, pe display este afişat simbolul
din turul circuitului de încălzire (°C).
În cazul conectării unei sonde externe, butoanele

clipind intermitent şi temperatura

reglează indirect temperatura din încăpere (valoare implicită 20°C).

APĂ CALDĂ MENAJERĂ: pentru producerea de apă caldă menajeră este nevoie de conectarea la centrală a unui boiler extern.
Când centrala funcţionează în modul Apă caldă menajeră, pe display este afişat simbolul
clipind intermitent şi temperatura
din turul circuitului de încălzire (°C).

1.2

MODURI DE FUNCŢIONARE
SIMBOL
AFIŞAT

MOD DE
FUNCŢIONARE
APĂ CALDĂ MENAJERĂ
APĂ CALDĂ MENAJERĂ
& ÎNCĂLZIRE
NUMAI ÎNCĂLZIRE

7104646.01 (1-06/11)

Pentru a activa funcţionarea aparatului în modul Apă caldă menajeră - Încălzire
sau Numai Încălzire apăsaţi repetat butonul
şi alegeţi unul dintre cele trei
moduri de funcţionare disponibile.
Pentru a dezactiva modurile de funcţionare a centralei menţinând activă funcţia
de protecţie la îngheţ, apăsaţi butonul
; pe display va apărea numai simbolul
(când centrala nu este blocată).
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2. OPRIREA INSTALAŢIEI PE O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ. PROTECŢIA LA ÎNGHEŢ (

)

Se recomandă evitarea golirii întregii instalaţii de încălzire, întrucât schimburile de apă au ca efect depunerile de calcar, inutile
şi dăunătoare, în interiorul centralei şi al corpurilor de încălzire. Dacă pe timp de iarnă instalaţia termică nu este folosită şi în
cazul pericolului de îngheţ, se recomandă amestecarea apei din instalaţie cu soluţii anticongelante potrivite, destinate acestei
întrebuinţări specifice (ex: glicol propilenic asociat cu inhibitori ai incrustaţiilor şi coroziunii). Unitatea electronică a centralei este
prevăzută cu o funcţie “Antiîngheţ” care, la o temperatură a apei din turul instalaţiei mai mică de 5°C, face să funcţioneze arzătorul
până la atingerea în tur a unei valori de 30 °C.
Funcţia este activă numai dacă centrala este alimentată cu energie electrică şi cu gaz, presiunea instalaţiei este cea
recomandată, centrala nu este blocată.

Centralele pot funcţiona fie cu gaz metan (G20), fie cu gaz GPL (G31). În cazul în care doriţi să schimbaţi tipul de gaz, adresaţi-vă
SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ AUTORIZAT.

4. ANOMALII
Anomaliile de funcţionare afişate pe display sunt identificate prin simbolul
şi printr-un număr (codul
anomaliei). Lista completă a anomaliilor este prezentată în tabelul de mai jos.
Dacă pe display apare simbolul
, anomalia necesită o RESETARE de către utilizator.
Pentru a RESETA centrala apăsaţi butonul
. În cazul în care se constată afişări frecvente de anomalie,
contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică autorizat.
Descriere a anomaliei

Descriere a anomaliei

10

Senzor sondă externă defect

125

20

Senzor NTC de tur defect

128

28

Senzor NTC gaze arse defect

130

40

133
151

Anomalie internă la placa electronică a centralei

83

Senzor NTC retur defect
Senzor NTC apă caldă menajeră defect
(pentru modelele folosite numai pentru încălzire cu boiler)
Problemă de comunicare dintre placa electronică a centralei
şi unitatea de comandă. Posibil scurtcircuit la cabluri.

Intrare în funcţiune a dispozitivului de siguranţă din cauza
lipsei de circulaţie a apei
(control efectuat prin intermediul unui senzor de temperatură)
Lipsă flacără
Intrare în funcţiune a sondei NTC gaze arse din cauza
supratemperaturii
Lipsă a aprinderii (4 tentative)

160

Anomalie de funcţionare a ventilatorului

84

Conflict de adrese dintre mai multe unităţi de comandă

321

Senzor NTC apă caldă menajeră defect

384

Flacără parazită (anomalie internă)

385

Tensiune de alimentare prea mică

386

Neatingere a pragului de turaţie a ventilatorului

430

Intrare în funcţiune a dispozitivului de siguranţă din cauza
lipsei de circulaţie a apei
(control efectuat prin intermediul unui senzor de presiune)

50

111

Prezenţă a aerului în circuitul centralei
(anomalie temporară)
Intrare în funcţiune a termostatului de siguranţă din cauza
supratemperaturii
(pompă blocată sau aer în circuitul de încălzire)
Intrare în funcţiune a dispozitivului electronic de siguranţă
din cauza supratemperaturii

117

Presiune prea mare în circuitul hidraulic

118

Presiune prea mică în circuitul hidraulic

109
110

La apariţia unei anomalii, se activează retroiluminarea displayului şi se afişează codul erorii. Sunt posibile 5 încercări consecutive de resetare, după care centrala se blochează. Înainte de a efectua o nouă încercare de resetare, lăsaţi să treacă 15
minute.

5. MENIUL DE INFORMAŢII PRIVIND CENTRALA
Pentru vizualizarea informaţiilor indicate în tabelul de mai jos, apăsaţi butonul
Descriere
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Cod intern secundar al anomaliei
Temperatură de tur încălzire
Temperatura externă (dacă este prezentă sonda externă)
Temperatură apă boiler extern (modele predispuse)
Temperatură apă circuit ACM (modele predispuse)
Presiune apă în instalaţia de încălzire
Temperatură de retur încălzire
Temperatură sondă gaze arse
liber

. Pentru ieşire, apăsaţi butonul

.

Descriere
10
11
12
13
14
15
16
17
18

43

Temperatură de tur încălzire zona 1
Temperatură de tur încălzire zona 2
Mod de funcţionare Încălzire zona 1
Mod de funcţionare Încălzire zona 2
Mod de funcţionare circuit ACM
Mod de funcţionare centrală termică:
Mod de funcţionare instalaţie solară
Informaţii producător
Informaţii producător
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I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u U T I L I Z AT O R ( R O )

3. SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ

6. UMPLEREA INSTALAŢIEI
Verificaţi periodic ca presiunea, indicată pe manometru, atunci când instalaţia este rece, să fie de 1 - 1,5 bari. Dacă este mai mică,
reglaţi-o cu ajutorul robinetului de umplere a instalaţiei, care a fost prevăzut de instalator. Se recomandă ca deschiderea acestui
robinet să fie efectuată foarte lent, pentru a se înlesni evacuarea aerului.

I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u U T I L I Z AT O R ( R O )

Centrala este dotată cu presostat hidraulic care în caz de lipsă a apei nu admite funcţionarea centralei.

Dacă se constată scăderi frecvente de presiune, solicitaţi intervenţia SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ AUTORIZAT.

7. INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE CURENTĂ
Pentru a se asigura funcţionarea eficientă şi sigură a centralei, la sfârşitul fiecărui sezon se recomandă să solicitaţi Serviciului de
Asistenţă Tehnică autorizat un control al acesteia.
O întreţinere atentă va contribui la reducerea cheltuielilor de exploatare a centralei.

8. OPRIREA CENTRALEI TERMICE
Pentru oprirea centralei, opriţi alimentarea aparatului cu energie electrică prin intermediul întrerupătorului bipolar. În modul de
funcţionare “Oprit - Antiîngheţ” centrala este oprită, dar circuitele electrice rămân sub tensiune şi este activă funcţia antiîngheţ.
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AVERTIZĂRI ANTERIOARE INSTALĂRII

Notele şi instrucţiunile tehnice care urmează sunt adresate instalatorilor, pentru a le da posibilitatea efectuării unei instalări perfecte. Instrucţiunile referitoare la pornirea şi utilizarea centralei sunt oferite în partea destinată utilizatorului. Instalarea se va face
cu respectarea prevederilor standardelor şi a reglementărilor locale.
Montarea centralei poate fi efectuată numai de un tehnician autorizat să instaleze echipamente de încălzire. Se vor lua în considerare următoarele:
• Centrala poate fi utilizată cu orice tip de placă convectoare, radiator, termoconvector. Secţiunile circuitului vor fi, în orice caz,
calculate după metodele obişnuite, ţinându-se cont de caracteristica debit-înălţime de pompare (vezi secţiunea “SECTION E”
de la sfârşitul manualului).
• Prima pornire trebuie să fie efectuată de Serviciul de Asistenţă Tehnică autorizat (indicat în foaia anexată).

Centrala se livrează fără următoarele componente, care se vor monta prin grija instalatorului: VAS DE EXPANSIUNE, ROBINET DE UMPLERE A INSTALAŢIEI, SEPARATOR HIDRAULIC.
Fragmentele de ambalaj (pungi din plastic, polistiren, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, întrucât constituie
potenţiale surse de pericol.

9. INSTALAREA CENTRALEI TERMICE
Umplerea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată cu multă atenţie. În particular, deschideţi robinetele termostatice eventual
prezente pe instalaţie, asiguraţi o umplere lentă a instalaţiei cu apă (pentru a se evita formarea bulelor de aer în circuitul
primar) până când se atinge presiunea de funcţionare necesară. Evacuaţi aerul din corpurile de încălzire care fac parte din
instalaţie. BAXI nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate de prezenţa bulelor de aer în interiorul circuitului primar în
urma nerespectării sau respectării parţiale a indicaţiilor de mai sus.

Strângeţi cu atenţie conexiunile hidrice ale centralei (cuplu maxim de strângere 30 Nm).

Figura şablonului este disponibilă la sfârşitul manualului în “SECTION C”.
Alegeţi locul de amplasare a centralei, apoi aplicaţi şablonul pe perete. Racordaţi ţevile la orificiile de alimentare cu gaz şi apă
prevăzute pe traversa inferioară a şablonului. Se recomandă să instalaţi pe circuitul de încălzire două robinete de închidere
(tur şi retur) G1” 1/4, care permit, în caz de intervenţii însemnate, efectuarea lucrărilor fără necesitatea de a goli în întregime
instalaţia de încălzire. Pe teritoriul Italiei, instalaţia trebuie să fie dotată în mod obligator cu dispozitivele de siguranţă prevăzute
de culegerea de norme tehnice “Raccolta R” (termostat de siguranţă, presostat de siguranţă, supapă de închidere combustibil,
etc.). Montaţi în avalul conexiunilor hidraulice ale centralei un separator hidraulic, dimensionat corespunzător în funcţie de debitul
maxim al centralei şi al instalaţiei. În cazul instalaţiilor deja existente sau în caz de înlocuire, vă recomandăm să montaţi un vas
de decantare pe returul către centrală, în partea de jos, pentru a colecta depunerile şi reziduurile care pot rămâne şi care pot fi
puse în circulaţie în instalaţie chiar şi după spălare. După fixarea centralei, racordaţi conductele de evacuare gaze arse şi admisie
aer, furnizate ca accesorii, conform instrucţiunilor din capitolele următoare. Racordaţi sifonul la o groapă de scurgere asigurând
o pantă continuă. Evitaţi traiectoriile orizontale. Partea electronica a centralei permite conectarea acesteia din urmă la un boiler
extern de preparare a apei calde menajere.

9.1

POMPA CENTRALEI TERMICE

Pompa centralei (13-SECTION A) este de tip modulant şi are scopul să asigure circulaţia apei între centrală şi separatorul hidraulic (pentru caracteristicile hidraulice, a se vedea graficele din SECTION E). Circulaţia apei în instalaţie este asigurată de pompele
respective (vezi secţiunea 11.2.3).
Verificaţi ca debitul de apă care circulă în centrală să nu fie mai mic decât cel indicat în tabelul de mai jos.

Model

Debit minim (l/h)

Debit de lucru (l/h) cu separator hidraulic BAXI

1.90

2000

4200

1.110

2250

4600

45
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Nerespectarea acestor avertismente atrage după sine pierderea garanţiei aparatului.

10. INSTALAREA CONDUCTELOR
Vă garantăm o instalare uşoară şi flexibilă pentru centrala pe gaz cu ajutorul accesoriilor furnizate (care sunt descrise mai jos).
Centrala este proiectată pentru racordarea la un sistem de conducte de evacuare gaze arse/admisie aer de tip coaxial, vertical
sau orizontal. Cu ajutorul unui kit separator se poate instala şi un sistem cu două conducte separate.
ATENŢIE

C53 Capetele conductei de admisie a aerului de combustie şi de evacuare a produşilor de combustie nu trebuie montate pe pereţi
opuşi ai clădirii.
C63 Pierderea maximă de presiune ΔP pe conducte nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul 1 (A-B). Conductele trebuie să fie certificate pentru întrebuinţarea specifică şi pentru o temperatură mai mare de 100°C. Capătul coşului trebuie certificat
conform Normei EN 1856-1.
C43, C83 Coşul sau hornul utilizat trebuie să fie potrivit.
Pentru o bună instalare, se recomandă utilizarea accesoriilor furnizate de producător.

TABELUL 1A
∆P (Pa)

În cazul instalării unor conducte de evacuare şi de admisie nelivrate de BAXI S.p.A.,
este nevoie ca acestea să fie certificate pentru utilizarea specifică şi să aibă o
pierdere de presiune maximă corespunzătoare valorilor din tabelul de alături.

1.90 MP

320

1.110 MP

370

Pentru o siguranţă majoră în funcţionare este necesar ca conductele de evacuare a gazelor arse să fie fixate bine pe perete cu
ajutorul unor dispozitive de fixare corespunzătoare.
Asiguraţi o pantă minimă, spre centrală, de 1 cm pentru fiecare metru de lungime al conductei de evacuare.
CÂTEVA EXEMPLE DE INSTALARE A CONDUCTELOR DE EVACUARE ŞI LUNGIMILE RESPECTIVE ADMISE SUNT PREZENTATE LA SFÂRŞITUL MANUALULUI ÎN “SECTION D”.

10.1 CONDUCTE COAXIALE
 

 





Acest tip de conductă permite evacuarea produselor de ardere
şi admisia aerului de combustie atât în exteriorul edificiului, cât
şi în hornurile de tip LAS. Cotul coaxial de 90° permite racordarea centralei la conducta de evacuare-admisie indiferent de
direcţie, deoarece poate fi rotit la 360°. În plus, poate fi utilizat
şi ca un cot suplimentar, alături de o conductă coaxială sau de
un cot de 45°.
În caz de evacuare la exterior, conducta de evacuare-admisie
trebuie să iasă din perete cu cel puţin 18 mm pentru a permite
poziţionarea şi sigilarea ţiglei de protecţie din aluminiu, în vederea evitării infiltraţiilor de apă.



 



• Un cot de 90° reduce lungimea totală a conductei cu 1
metru.
• Un cot de 45° reduce lungimea totală a conductei cu 0,5 metri.
• Primul cot de 90° nu este inclus în calculul lungimii maxime disponibile.

10.2 CONDUCTE SEPARATE
Acest tip de conductă permite evacuarea produselor de ardere
atât în exteriorul clădirii, cât şi în hornuri de evacuare separate. Admisia de aer de combustie poate fi efectuată într-o zonă
diferită faţă de cea în care e situată conducta de evacuare.
Kit-ul separator, livrat ca accesoriu, conţine un racord-adaptor
pentru conducta de evacuare 110 (B) şi un racord pentru conducta de admisie aer (A). Pentru racordul conductei de admisie aer folosiţi şuruburile şi garniturile înlăturate în prealabil de
pe capac.

 

• Un cot de 90° reduce lungimea totală a conductei cu 0,5 metri.
• Un cot de 45° reduce lungimea totală a conductei cu 0,25 metri.
• Primul cot de 90° nu este inclus în calculul lungimii maxime disponibile.
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Cotul de 90° permite racordarea centralei la conductele de
evacuare şi admisie în funcţie de nevoile specifice. În plus,
poate fi utilizat şi ca un cot suplimentar, alături de o conductă
sau de un cot de 45°.





I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u I N S TA L AT O R ( R O )

C13, C33 Capetele conductei de evacuare dublate trebuie prevăzute în interiorul unui pătrat cu latura de 50 cm. Instrucţiuni detaliate sunt furnizate împreună cu fiecare accesoriu în parte.
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10.3 CONDUCTE ÎN CASCADĂ
Acest tip de conducte permite evacuarea produselor de ardere ale mai multor centrale legate în cascadă printr-un colector comun de gaze arse. Colectorul trebuie
utilizat numai pentru racordarea centralelor la horn. Sunt disponibile următoarele
diametre: Ø160 mm şi Ø200 mm. O gamă de accesorii este disponibilă la cerere.
TABELUL 1B
∆P (Pa)

Ø160 mm

Ø200 mm

(250 kW Max)

(500 kW Max)

Valvă de sens Ø
110/110

1.90

2

5

170

1.110

2

4

220



Dacă se foloseşte acest tip de conducte de evacuare, pentru fiecare centrală se va prevedea o clapetă de sens gaze arse
(valvă antiretur).
Calculul de dimensionare a hornului se va face de către un tehnician autorizat, în faza de proiectare a instalaţiei, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.

11. CONECTAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
Siguranţa electrică a aparatului este asigurată numai când acesta este conectat corect la o instalaţie de împământare eficientă,
conectarea fiind efectuată conform normelor de siguranţă în vigoare privitoare la instalaţii. Centrala trebuie conectată electric la
o reţea de alimentare 230 V monofazată + împământare cu ajutorul cablului trifilar din dotare, respectându-se polaritatea LinieNeutru.
Conectarea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător bipolar cu o deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm.
În cazul înlocuirii cablului de alimentare, a se utiliza un cablu de tip “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 cu diametrul maxim de 8 mm.
Pentru a avea acces la placa de borne, îndepărtaţi panoul frontal al centralei (fixat cu două şuruburi în partea de jos), rotiţi în jos
cutia de comandă şi accedeţi la plăcile de borne M1, M2, M3, destinate legăturilor electrice, îndepărtând capacul de protecţie.
Fuzibilii de tip rapid 3,15 A sunt încorporaţi în placa de borne de alimentare (pentru a verifica şi/sau a înlocui fuzibilii, extrageţi
suportul acestora, de culoare neagră).
A SE VEDEA SCHEMA CONEXIUNILOR ELECTRICE LA SFÂRŞITUL MANUALULUI ÎN “SECTION B”.
Verificaţi ca curentul nominal total absorbit de accesoriile conectate la aparat să fie mai mic de 2A. Dacă este mai mare,
interpuneţi între accesorii şi placa electronică un releu.
Legăturile prezente la plăcile de borne M1-M3 se află sub înaltă tensiune (230 V). Înainte de a începe realizarea conexiunilor, asiguraţi-vă că a fost oprită alimentarea aparatului cu energie electrică. Respectaţi polaritatea la placa de borne M1: L
(FAZĂ) - N (NUL).

PLACA DE BORNE M1
(L) = Linie (maro)
(N) = Neutru (albastru).




= Împământare (galben-verde).





(1) (2) = Contact termostat ambiental.
Restabiliţi puntea pe bornele 1-2 ale plăcii de borne M1 a centralei, în cazul în care nu se mai utilizează termostatul de ambient sau în cazul în care se conectează dispozitivul de control
de la distanţă livrat ca accesoriu (capitolul 11.2.1).













PLACA DE BORNE M2



Bornele 1 (retroiluminare) – 2 (masă) – 3 (+12V): conectarea dispozitivului de control de la distanţă (joasă tensiune) livrat ca accesoriu.
Bornele 4 - 5 (comune): conectare sondă externă (livrată ca accesoriu).
Bornele 6 - 5 (comune): sonda auxiliară nr. 2 (sonde instalaţie solară,
în cascadă, cu mai multe zone, etc.).

















Bornele 7 - 5 (comune): sonda auxiliară nr. 1 (sonde instalaţie solară,
în cascadă, cu mai multe zone, etc.).
Bornele 9-10: conectare sondă boiler de preparare a apei calde menajere.
Borna 8: liberă.
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MODEL

NUMĂRUL MAXIM DE CENTRALE CARE
POT FI LEGATE ÎN CASCADĂ

PLACA DE BORNE M3
Bornele 1 - 3: libere.
Bornele 4 - 5: conectare pompă boiler de preparare a apei calde menajere.
Bornele 6- 7: conectare pompă a instalaţiei de încălzire (externă, în avalul separatorului hidraulic).

I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u I N S TA L AT O R ( R O )

Dacă aparatul este conectat la o instalaţie de încălzire prin pardoseală, se va prevedea, prin grija instalatorului, un termostat
de protecţie care să asigure protejarea instalaţiei împotriva supratemperaturilor.
Treceţi firele care asigură legătura la plăcile de borne M1/M2/M3 prin găurile de trecere şi fixare anume, prezente pe partea
de jos a centralei.

11.1 CONECTAREA TERMOSTATULUI AMBIENTAL
Conexiunile prezente la placa de borne M1 se află sub înaltă tensiune (230 V). Înainte de a începe realizarea conexiunilor,
asiguraţi-vă că a fost oprită alimentarea aparatului cu energie electrică. Respectaţi polaritatea: L (FAZĂ) - N (NUL).

Pentru a conecta termostatul de ambient la centrală, procedaţi în felul următor:
•
•
•
•

deconectaţi centrala de la reţeaua electrică;
accedeţi la placa de borne M1;
îndepărtaţi puntea de pe capetele contactelor 1-2 şi cuplaţi firele termostatului de ambient;
alimentaţi centrala cu energie electrică şi asiguraţi-vă că termostatul ambiental funcţionează corect.

11.2 ACCESORII NEINCLUSE ÎN DOTAREA STANDARD
11.2.1 DISPOZITIVUL DE CONTROL DE LA DISTANŢĂ
Firul (1) provenind de la placa de borne M2 a centralei este firul de alimentare cu energie electrică (12 V) pentru retroiluminarea displayului. Conectarea acestui fir nu este necesară pentru funcţionarea dispozitivului de control de la distanţă.

Pentru a se asigura funcţionarea centralei, cu dispozitivul de control de la distanţă montat pe perete, este necesară cumpărarea
accesoriului B livrat împreună cu baza B1. Pentru o montare şi o exploatare corectă, a se vedea de asemenea instrucţiunile
furnizate împreună cu kitul B. Procedaţi în felul următor:
•
•
•
•
•
•

Deconectaţi centrala de la reţeaua electrică.
Treceţi cele trei fire provenind de la placa de borne M2 a centralei prin gaura bazei B1 care se montează pe perete.
Conectaţi firele 1-2-3 ale plăcii de borne M2 a centralei la bornele (1)-(2)-(3) ale plăcii de borne a bazei B1.
Fixaţi baza B1 pe perete cu ajutorul diblurilor şi şuruburilor livrate împreună cu accesoriul.
Montaţi panoul de control A pe baza fixată pe perete, având grijă să nu aplicaţi o forţă excesivă.
Alimentaţi centrala cu energie electrică şi asiguraţi-vă că dispozitivul de control de la distanţă intră în funcţiune.





  



  

 








 

A
(1)

Panou de control
Retroiluminare display +12V











B
(2)

Accesoriu interfaţă cu leduri
Legare la masă

B1
(3)

Bază panou de control pentru montarea pe perete
Alimentare/Semnal +12V

Cu ajutorul dispozitivului de control de la distanţă se poate seta programarea orară pentru încălzire şi pentru prepararea apei
calde menajere. Pentru aceasta, a se vedea instrucţiunile care însoţesc accesoriul.
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11.2.1.1 SETAREA PARAMETRILOR PRIN INTERMEDIUL DISPOZITIVULUI DE CONTROL DE LA DISTANŢĂ
LEGENDĂ MENIU FIGURĂ
1
2

Utilizator final
Punere în funcţiune

3
4

Specialist
OEM

 

Pentru a accesa cele patru meniuri prin care se programează
placa electronică a centralei şi/sau panoul de control, procedaţi
în felul următor:





Când panoul de control este montat pe perete, este necesar să
activaţi sonda de ambient şi ajustarea (modularea) temperaturii din tur; procedura este următoarea:













A) SONDA DE AMBIENT
• Accesaţi meniul 2.
•
B
Unitate de comandă
B pentru confirmare.
•
B
linia de program 40 (Utilizare ca)
B.
•
B (în sens antiorar)
Unitate ambient 1
B pentru confirmare (sonda de ambient acum este activă).
B) MODULAREA TEMPERATURII DIN TUR
Pentru a seta ajustarea (modularea) temperaturii din tur, trebuie să dezactivaţi parametrul 742 (HC1). Procedaţi în felul următor:
• Accesaţi meniul 2.
•
B
Circuit încălzire 1
B pentru confirmare
B
•
B (în sens antiorar)
”---” apoi
B pentru confirmare.

742 (Setp tur termost. amb.)

B pentru confirmare.

Dacă, atunci când rotiţi butonul B din meniul principal, pe display este afişată temperatura din turul centralei şi nu cea a
ambientului, parametrul 742 nu a fost setat corect.

La sfârşitul configurării instalaţiei (de exemplu, după conectarea la un sistem solar, conectarea unui boiler extern, etc.) este
necesară actualizarea plăcii electronice a centralei conform următoarei proceduri:
• Accesaţi meniul 2 conform instrucţiunilor de la începutul acestui capitol.
•
B
Configurare
B
B
linia de program 6200 apoi
B.
•
B
Da apoi
B pentru confirmare.
INSTALAŢIE CU MAI MULTE ZONE CONTROLATĂ DE UN DISPOZITIV DE CONTROL DE LA DISTANŢĂ
Conexiunile electrice şi reglările necesare controlului unei instalaţii împărţite pe zone şi prevăzute cu un dispozitiv de control de
la distanţă diferă în funcţie de accesoriile conectate la centrală. Pentru instalare şi configurare, a se vedea instrucţiunile care
însoţesc Modulul de expansiune livrat ca accesoriu.
REGLAREA TEMPERATURII ÎN INSTALAŢIILE DE ÎNCĂLZIRE DE ÎNALTĂ TEMPERATURĂ
În scopul evitării pornirilor/opririlor frecvente, se recomandă să măriţi setpoint-ul minim al temperaturii centralei în modul Încălzire,
setând, conform indicaţiilor de la punctul B, parametrul 740 la o valoare nu mai mică de 45°C.
REGLAREA TEMPERATURII ÎN INSTALAŢIILE DE ÎNCĂLZIRE DE JOASĂ TEMPERATURĂ
Pentru o instalaţie de joasă temperatură (de exemplu, instalaţie de încălzire prin pardoseală) se recomandă să micşoraţi setpointul maxim al temperaturii centralei în modul Încălzire, setând parametrul 741 (punctul B) la o valoare nu mai mare de 45°C.
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• din meniul principal
C.
•
A şiC (se menţin apăsate timp de circa 6 secunde)
meniu 1-2-3-4 (vezi figura de alături şi legenda).
•
C repetat până la revenirea la meniul principal.

11.2.2 RACORDAREA SONDEI EXTERNE
Pentru conectarea acestui accesoriu, a se vedea figura de
alături (bornele 4-5) şi instrucţiunile livrate împreună cu sonda
însăşi.
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Când este conectată sonda externă, butoanele
de
pe panoul de comandă al centralei, au funcţia de translaţie
paralelă a curbei climatice Kt setate (graficul din “SECTION
E” şi parametrul P03 din tabelul de la capitolul 14). Pentru a
mări temperatura din încăpere apăsaţi butonul +, pentru a o
micşora apăsaţi butonul -.



SETAREA CURBEI CLIMATICE “Kt”
Pentru a seta curba climatică kt dorită, procedaţi în felul
următor:















 

• Accesaţi meniul respectiv conform instrucţiunilor din capitolul 14.
• Selectaţi parametrul P03.
• Selectaţi o curbă climatică din cele disponibile; a se vedea graficul curbelor la sfârşitul manualului în secţiunea “SECTION E”
(curba presetată este 1,5).
LEGENDĂ GRAFIC CURBE Kt - “SECTION E”
Temperatură tur

Temperatura externă

11.2.3 POMPA INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE
Pompa instalaţiei de încălzire se montează în avalul separatorului hidraulic. Acesta din urmă se alege în baza caracteristicii debitînălţime de pompare (vezi “SECTION F”).

11.2.4 BOILERUL EXTERN
Partea electrica a centralei permite conectarea acesteia din urmă la un boiler extern. Schema conectării hidraulice a boilerului
extern este arătată în figura din “SECTION F”. Pompa boilerului se conectează la bornele 4-5 ale plăcii de borne M3 (“SECTION
B”). Boilerul se instalează în avalul separatorului hidraulic. Folosiţi sonda livrată ca accesoriu şi conectaţi-o la bornele 9-10 ale
plăcii de borne M2(“SECTION B”). Verificaţi ca puterea de schimb la serpentina boilerului să fie potrivită pentru puterea centralei.

MODULE EXTERNE DE CONTROL AL INSTALAŢIEI

Centrala poate controla independent până la trei circuite de încălzire prin utilizarea unor accesorii externe, cum ar fi unităţile de
ambient, dispozitivele de control de la distanţă şi modulele externe (AGU 2.550 şi AVS 75). În plus, electronica acestei centrale
include o amplă gamă de funcţii care permit personalizarea şi controlul diferitor tipuri de instalaţii. Pentru o funcţionare corectă a
sistemului, este indispensabil ca fiecărui accesoriu utilizat să-i fie asociat un număr (de la 1 la 3), astfel încât placa electronică a
centralei să îl poată recunoaşte. Pentru aceasta, se recomandă să citiţi cu multă atenţie instrucţiunile care însoţesc accesoriile
respective.

11.2.5 ZONE DE AMESTEC (“SECTION F”)
Cu ajutorul modulului extern AVS75, livrat ca accesoriu, se poate controla o zonă de amestec. Acest accesoriu este în stare să
controleze: o pompă de zonă, o vană de amestec, o sondă de temperatură, un termostat de siguranţă şi un termostat de ambient.
Conectarea componentelor şi reglarea sistemului se efectuează conform instrucţiunilor care însoţesc accesoriul.

11.2.6 CENTRALE TERMICE LEGATE ÎN CASCADĂ (“SECTION F”)
Cu ajutorul modulului extern AVS75, livrat ca accesoriu, se poate controla o instalaţie de încălzire cu cel mult 16 centrale legate în
cascadă şi un eventual boiler separat, pentru prepararea apei calde menajere. Acest accesoriu, care se conectează la una dintre
centralele legate în cascadă, este în stare să controleze direct componentele circuitului, până la cel mult 3 ieşiri releu independente, 2 sonde de temperatură, 1 conector pentru termostat limită de înaltă tensiune şi 1 intrare de comandă (de ex., termostat
de ambient). Pentru funcţionarea instalaţiei este necesară de asemenea montarea unei interfeţe OCI 345 pe fiecare centrală care
face parte din cascadă. În plus, pentru reglarea parametrilor de funcţionare a centralei este nevoie de conectarea dispozitivului
de control de la distanţă. Conectarea componentelor şi reglarea sistemului se efectuează conform instrucţiunilor care însoţesc
accesoriul.

11.2.7 INSTALAŢIA SOLARĂ (“SECTION F”)
Cu ajutorul modulului extern AGU 2.550, livrat ca accesoriu, se poate efectua controlul unei instalaţii solare. Conectarea instalaţiei
se realizează conform instrucţiunilor livrate împreună cu accesoriul.
SCHEMELE CONEXIUNILOR HIDRAULICE PENTRU CAZURILE DESCRISE SUNT PREZENTATE LA SFÂRŞITUL MANUALULUI ÎN “SECTION F”.
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12. FUNCŢII SPECIALE
12.1 FUNCŢIA DE DEZAERISIRE A INSTALAŢIEI
Această funcţie înlesneşte evacuarea aerului din circuitul de încălzire după instalarea centralei sau în urma efectuării lucrărilor de
întreţinere care au necesitat golirea circuitului primar.
Pentru a activa funcţia de dezaerisire a instalaţiei, apăsaţi simultan butoanele
timp de 6 secunde. Când funcţia este activă,
pe display apare inscripţia On pentru câteva secunde, după care urmează linia de program 312.
Placa electronică va activa un ciclu de pornire/oprire a pompei cu durata de 10 minute. Funcţia opreşte automat la sfârşitul ciclului.
Pentru a ieşi manual din această funcţie, apăsaţi din nou simultan butoanele indicate mai sus timp de 6 secunde.

Pentru a facilita operaţiile de reglare a vanei de gaz, procedaţi în felul următor:
• Apăsaţi simultan butoanele
şi
timp de cel puţin 6 secunde. Când funcţia este activată, pe display este afişată timp de
câteva secunde inscripţia “On”, apoi apare linia de program “304” care se alternează cu valoarea % de putere a centralei.
• Apăsaţi butoanele
pentru a regla treptat puterea (sensibilitate 1%).
• Pentru ieşire, apăsaţi simultan timp de cel puţin 6 secunde butoanele indicate la punctul întâi.
La apăsarea butonului

este afişată, timp de 15 secunde, valoarea instantanee a temperaturii de tur.

12.3 FUNCŢIA DE CURĂŢARE A COŞULUI
La activarea acestei funcţii, centrala atinge puterea maximă de încălzire. Funcţia se activează în felul următor:
• Apăsaţi simultan butoanele
timp de 6 secunde; pe display este afişată inscripţia “303” care se alternează cu valoarea
de putere a centralei.
• Apăsaţi butoanele
şi
pentru a regla puterea centralei: 1=minim, 2=maxim apă caldă menajeră, 3=maxim încălzire.
• Pentru a întrerupe funcţia, repetaţi acţiunea descrisă la punctul întâi.

13. ANOMALII CARE NU POT FI RESETATE DE CĂTRE UTILIZATOR
În cazul ANOMALIILOR care nu pot fi resetate prin butonul
(de exemplu, E151 sau
depăşirea a 5 tentative de RESETARE manuală de către utilizator) se va proceda la RESETAREA plăcii electronice prin apăsarea butonului negru (R) aflat sub căpăcelul de cauciuc
(simbolul
) de pe panoul de comandă frontal (vezi figura de alături).


14. SETAREA PARAMETRILOR
Pentru a programa parametrii plăcii electronice a centralei, procedaţi în felul următor:









• Apăsaţi simultan butoanele
şi menţineţi-le apăsate timp de 6 secunde, până când pe display apare linia de program
“P02” care se alternează cu valoarea setată (°C);
• Apăsaţi butonul
şi menţineţi-l apăsat timp de circa 6 secunde, până când pe display apare inscripţia “On”; eliberaţi butonul,
pe display apare “P01”;
• Apăsaţi butoanele
pentru a derula lista parametrilor;
• Apăsaţi butonul
, valoarea parametrului selectat începe să clipească; apăsaţi butoanele
pentru a modifica valoarea;
• Apăsaţi butonul
pentru a confirma valoarea sau butonul
pentru a ieşi din funcţie fără salvare.
Alte informaţii referitoare la parametrii enumeraţi în tabelul de mai jos sunt furnizate odată cu accesoriile solicitate.
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12.2 FUNCŢIA DE REGLARE
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(a)

(b)

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08

700
712
720
721
726
741
742
750

P09

834

P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19

1000
1010
1012
1020
1021
1026
1041
1042
1050
1134

P20

1620

P21

1640

P22

1641

P23
P24

1663
5470

P25
P26
P27
P28
P29

2243
2217
2250
2441
2455

P30
P31
P32
P33

3810
3811
3850
5051

P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42

5700
5710
5715
5890
5931
5932
5977
6020
6220

P43
P44

7045
6704

P45
P46
P47

9512
9524
9529

P48
P49
P50

3
4
5

Valoare
implicită

PARAMETRI ÎNCĂLZIRE ZONA1 (zona principală)
*Mod de funcţionare (0=Antiîngheţ, 1=Automat, 3=T.confort)
*Temperatură ambiantă redusă
*Înclinare curbă “Kt”
*Translaţie curbă “Kt”
*Adaptare curbă “Kt”
Setpoint temperatură de tur (valoare maximă)
*Activare a temperaturii modulante, dacă a fost setată = “---“
*Influenţă ambient
*Rapiditate deschidere/închidere vană mix
PARAMETRI ÎNCĂLZIRE ZONA2 (cu Modul de expansiune ca accesoriu)
*Mod de funcţionare (0=Antiîngheţ, 1=Automat, 3=T.confort))
*Temperatură ambiantă Confort
*Temperatură ambiantă redusă
*Înclinare curbă “Kt”
*Translaţie curbă “Kt”
*Adaptare curbă “Kt”
Setpoint temperatură de tur (valoare maximă)
*Activare a temperaturii modulante, dacă a fost setată = “---“
*Influenţă ambient
*Rapiditate deschidere/închidere vană mix
PARAMETRI PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Mod de funcţionare Apă caldă menajeră (cu dispozitiv de control de la distanţă).
0=întotdeauna activ, 1=urmează programarea orară a încălzirii,
2= urmează programarea orară a preparării apei calde menajere.
Funcţie antilegionella dezactivată/periodică (centrală cu boiler de acumulare)
0=dezactivată, 1=periodică (în funcţie de P22), 2=o dată pe săptămână
Activare funcţie antilegionella periodică (numai dacă P21 =1)
1=zilnic, 2..6=la intervale de 2..6 zile, 7=o dată pe săptămână
Setpoint temperatură de recirculare (pompa circuit ACM suplimentară)
Durată timp de preîncălzire pentru circuitul ACM (1=10’ -- 144=1440’)
PARAMETRI CENTRALĂ
Timp minim de stingere a arzătorului
Setpoint antiîngheţ
Timp postcirculaţie pompă
Turaţie max ventilator (încălzire)
Diferenţial minim oprire centrală
PARAMETRI CIRCUIT SOLAR (cu modul de expansiune ca accesoriu)
Diferenţial de temperatură - pornire
Diferenţial de temperatură - oprire
Protecţie la supratemperatură colector panouri solare (“---“ = dezactivat)
Temperatură maximă boiler
CONFIGURARE
Neutilizat (NU modificaţi acest parametru)
Circuit de încălzire zona 1 (1=activat)
Circuit de încălzire zona 2 (1=activat)
Neutilizat (NU modificaţi acest parametru)
*Intrare sondă BX2 (prima sondă auxiliară – capitolul 11)
*Intrare sondă BX3 (a doua sondă auxiliară – capitolul 11)
*Intrare H5 (intrare multifuncţională – 18=Termostat de ambient)
*Configurare Modul de expansiune ca accesoriu
Versiune software
ÎNTREŢINERE
Timp trecut după întreţinere
Afişare/Ascundere cod intern de anomalie secundar
CONTROL ARZĂTOR
Viteză de aprindere cerută
Viteză de funcţionare minimă (viteză redusă)
Viteză de funcţionare maximă (viteză crescută)
PARAMETRI PANOU DE COMANDĂ CENTRALĂ
Unitate de măsură (1=bar, °C – 2=PSI, °F)
Funcţionare panou de comandă : (1=central, 0=local)
Versiune software

Min.

°C
°C
%

3
16
1,5
0
1
80
80
50

0
4
0,1
- 4,5
0
20
20
1

3
35
4
4,5
1
80
80
100

s

180

30

873

°C
°C
°C
°C
%
s

3
20
16
1,5
0
1
80
80
50
180

0
4
4
0,1
- 4,5
0
20
20
1
30

3
35
35
4
4,5
1
80
80
100
873

-

0

0

2

-

0

0

2

-

7

1

7

°C
min

45
0

8
0

80
144

min
°C
min
rpm
°C

3
5
3
xxx
10

0
-20
0
0
0

255
20
20
8000
20

°C
°C
°C
°C

8
4
--90

0
0
30
8

40
40
350
90

-

--1
0
33
0
0
18
0
---

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
43
19
19
32
7
99

xxx
1

0
0

240
1

rpm
rpm
rpm

xxx
xxx
xxx

0
0
0

8000
8000
8000

-

1
1
xx

1
0
0

2
1
999

°C

* Vezi capitolul “Accesorii neincluse în dotare”
xx: valoarea depinde de versiunea software-ului.
xxx : valoarea depinde de tipul centralei
(a): parametri citiţi pe panoul frontal al centralei (panou de comandă fix)
(b): parametri citiţi pe dispozitivul de control de la distanţă
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Max.

15. REGLAREA VANEI DE GAZ
Pentru a regla vana de gaz activaţi funcţia de reglare conform indicaţiilor din capitolul 12.2 şi
efectuaţi operaţiile descrise mai jos:

V

Şurub de reglare debit gaz

K

Şurub de reglare OFFSET

PI

Semnal presiune cameră etanşă

Pi

Priză de presiune alimentare cu gaz

 













 

15.1 SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ
În cazul în care se trece de la funcţionarea pe gaz metan la
funcţionarea pe gaz propan (GPL), înainte de a regla vana de gaz conform instrucţiunilor de mai sus înlocuiţi grupul venturimetrului (B)
urmând indicaţiile din figură. Pentru a efectua înlocuirea, demontaţi
tubul de gaz (piuliţă filetată G1”) apoi îndepărtaţi cele trei şuruburi care fixează
flanşa. La sfârşitul operaţiei de înlocuire verificaţi să nu existe scurgeri de gaz.
Modificaţi parametrii (turaţia ventilatorului) conform indicaţiilor din tabelul 2,
urmând procedura descrisă la capitolul 14.









TABELUL 2
PARAMETRI – Nr. de rotaţii/min (rpm)
VENTURIMETRU
Ø (mm)

DUZE DE GAZ
Ø (mm)

CO2 Min
(%)

CO2 Max
(%)

P46 (a)

P28 - P47 (a)

P45 (a)

Putere min

Putere max

Putere pornire

G20

G31

G20

G31

G20

G31

G20-G31

1.90

1250 1250

6500

6050

2400

2400

34

5,6(nr.2) 4,5(nr.2) *8,5 *9,6 *9,0 *10

1.110

1300 1300

6900

6700

2500

3000

38

6,4(nr.2) 5,0(nr.2) *9,0 *9,5 *9,2

Modelul
Centralei

G20

G31

CO Max
(ppm)

G20 G31 G20 G31 G20/G31
< 250

*10

* Valoare CO2 cu carcasa închisă. Fără carcasă (cameră deschisă) valoarea citită este mai mică de 0,2%.
(a)

Valoarea citită pe displayul panoului frontal al centralei, care se înmulţeşte cu x 10 (de ex., 160 corespunde la 1600 rotaţii/min).
Pentru a facilita operaţiile de reglare a vanei de gaz se poate seta “funcţia de reglare” direct de la panoul de comandă al
centralei, după cum se arată în capitolul 12.2.
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2) Reglarea debitului termic REDUS
Verificaţi ca cantitatea de
măsurată la conducta de evacuare, când centrala funcţionează
la debit termic minim, să fie cea indicată în tabelul 2. În caz contrar, îndepărtaţi dopul filetat
de alamă de pe vana de gaz şi rotiţi şurubul de reglare (K). Rotiţi şurubul în sens orar pentru
mărirea cantităţii de
şi în sens antiorar pentru scăderea acesteia.




1) Reglarea debitului termic MAXIM
Verificaţi ca cantitatea de
măsurată la conducta de evacuare, când centrala funcţionează
la debit termic maxim, să fie cea indicată în tabelul 2. În caz contrar, rotiţi şurubul de reglare
(V) aflat pe vana de gaz. Rotiţi şurubul în sens orar pentru scăderea cantităţii de
şi în
sens antiorar pentru mărirea acesteia.

16. DISPOZITIVE DE CONTROL ŞI SIGURANŢĂ
Centrala a fost fabricată cu respectarea întocmai a standardelor europene de referinţă şi este dotată cu următoarele:
• Termostat de siguranţă
Acest dispozitiv, al cărui senzor este plasat pe turul circuitului de încălzire, întrerupe fluxul de gaz către arzător în caz de
supraîncălzire a apei din circuitul primar. În aceste condiţii centrala se blochează şi numai după înlăturarea cauzei care a provocat
declanşarea se poate repeta pornirea prin apăsarea butonului
.

I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u I N S TA L AT O R ( R O )

Este interzisă dezactivarea acestui dispozitiv de siguranţă.
• Sondă NTC gaze arse
Acest dispozitiv este amplasat pe conducta de gaze arse. Placa electronică întrerupe fluxul de gaz către arzător în caz de
supratemperatură. Pentru a restabili condiţiile normale de funcţionare, apăsaţi butonul
.
Operaţiunea de restabilire indicată mai sus este posibilă numai dacă temperatura este mai mică de 90°C.
Este interzisă dezactivarea acestui dispozitiv de siguranţă.
• Detector cu ionizare în flacără
Electrodul de detectare garantează siguranţa în cazul lipsei de gaz sau de aprindere incompletă a arzătorului principal. În aceste
condiţii centrala se blochează. Pentru a restabili condiţiile normale de funcţionare, apăsaţi butonul
.
• Presostat hidraulic
Acest dispozitiv permite aprinderea arzătorului principal numai dacă presiunea în instalaţie este mai mare de 0,5 bari.
• Postcirculaţie pompă
Funcţionarea suplimentară a pompei, obţinută electronic, durează 3 minute şi se activează când centrala funcţionează în modul
Încălzire, după stingerea arzătorului principal în urma intrării în funcţiune a termostatului ambiental.
• Dispozitiv antiîngheţ
Controlul electronic al centralei include funcţia ”Antiîngheţ”, pentru circuitul de apă menajeră şi de încălzire, care, atunci când
temperatura din tur scade sub valoarea de 5°C, face să funcţioneze arzătorul până la atingerea în tur a unei valori a temperaturii
de 30°C. Această funcţie este activă dacă centrala este alimentată cu energie electrică, cu gaz şi dacă presiunea din instalaţie
corespunde celei prescrise.
• Antiblocare pompe
Dacă lipseşte cererea de căldură, pentru circuitul de încălzire şi/sau de apă caldă menajeră, timp de 24 de ore consecutive, pompele intră în funcţiune automat pentru 10 secunde.
• Valvă de siguranţă hidraulică (circuitul de încălzire)
Acest dispozitiv, reglat la 4 bari, este utilizat pentru circuitul de încălzire. Se recomandă racordarea valvei de siguranţă la un sistem de evacuare cu sifon. Este interzisă utilizarea acestei valve ca mijloc de golire a circuitului de încălzire.
• Precirculaţie pompă a centralei
În cazul cererii de funcţionare în mod Încălzire aparatul poate determina o circulaţie preliminară aprinderii arzătorului. Durata
acestei precirculaţii depinde de temperatura de funcţionare şi de condiţiile de instalare şi variază de la câteva secunde la câteva
minute.

Funcţiile dispozitivelor de control şi siguranţă sunt active atunci când centrala este alimentată cu energie electrică.

17. PERFORMANŢE DEBIT/ÎNĂLŢIME DE POMPARE
Pompa utilizată este de tip modulant şi are scopul să asigure circulaţia apei între centrală şi separatorul hidraulic.
LEGENDĂ GRAFICE POMPĂ – “SECTION E”
Q

DEBIT

H

ÎNĂLŢIME DE POMPARE
GRAFICELE REFERITOARE LA DEBITUL/ÎNĂLŢIMEA DE POMPARE A POMPEI SUNT DISPONIBILE LA SFÂRŞITUL MANUALULUI ÎN SECŢIUNEA “SECTION E”.
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18. ÎNTREŢINEREA ANUALĂ
În scopul asigurării unei eficienţe optime a centralei sunt necesare următoarele verificări anuale:
Verificarea aspectului şi etanşeităţii garniturilor din circuitul de gaz şi din circuitul de combustie;
Verificarea stării şi a poziţiei electrozilor de aprindere şi de detectare a flăcării;
Verificarea stării arzătorului şi a fixării acestuia;
Verificarea eventualelor impurităţi prezente în interiorul camerei de ardere. Pentru curăţare utilizaţi un aspirator;
Verificarea reglării corecte a vanei de gaz;
Verificarea presiunii din instalaţia de încălzire;
Verificarea presiunii în vasul de expansiune (al instalaţiei);
Verificarea funcţionării ventilatorului;
Verificarea faptului că conductele de evacuare/admisie nu sunt înfundate;
Verificarea prezenţei unor eventuale impurităţi în interiorul sifonului.
Înainte de a efectua orice intervenţie, opriţi alimentarea centralei cu energie electrică. După finalizarea lucrărilor de
întreţinere, restabiliţi, dacă au fost modificaţi, parametrii iniţiali de funcţionare a centralei.

18.1 PARAMETRI DE ARDERE
Pentru monitorizarea calităţii produselor de ardere şi a eficienţei arderii, centrala este
prevăzută cu două prize anume. O priză este racordată la circuitul de evacuare a gazelor arse (A) şi permite monitorizarea calităţii produselor de ardere şi a eficienţei arderii.
Cealaltă este racordată la circuitul de admisie a aerului (B) şi permite verificarea unei eventuale recirculări a produselor de ardere în cazul conductelor coaxiale. La priza de pe circuitul de evacuare gaze arse pot fi măsuraţi următorii parametri:
• temperatura produselor de ardere;
• concentraţia de oxigen O2 sau, în alternativă, de dioxid de carbon CO2;
• concentraţia de monoxid de carbon CO.







Temperatura aerului de combustie se măsoară la priza de pe circuitul de admisie aer (B)
prin introducerea sondei cu circa 9 cm (C).



Activarea funcţiei de “CURĂŢARE A COŞULUI” se face conform indicaţiilor din capitolul 12.3.

18.2 POZIŢIONAREA ELECTROZILOR
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19. CARACTERISTICI TEHNICE
�Model: LUNA DUO-TEC MP

1.90

II2H3P

Categorie
Tip de gaz

I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u I N S TA L AT O R ( R O )

1.110

-

Debit termic nominal încălzire

kW

Debit termic redus (G20)
Debit termic redus (G31)

G20 - G31
87,4

104,9

kW

9,7

11,7

kW

12,5

11,7

Putere termică nominală 80/60 °C

kW

85,0

102,0

Putere termică nominală 50/30 °C

kW

91,8

110,2

Putere termică redusă

80/60 °C (G20)

kW

9,4

11,4

Putere termică redusă

80/60 °C (G31)

kW

12,2

11,4

Putere termică redusă

50/30 °C (G20)

kW

10,2

12,3

Putere termică redusă

50/30 °C (G31)

kW

13,1

12,3

Randament nominal 80/60 °C

%

97,2

97,2

Randament nominal 50/30 °C

%

105

105

Randament 30% Pn

%

107,5

107,4

Presiune maximă a apei în circuitul de încălzire

bar

Presiune minimă a apei în circuitul de încălzire

bar

4
0,5

Capacitate circuit centrală (volum de apă)

l

Domeniu de temperaturi circuit de încălzire

°C

25÷80

-

C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23

Diametru conductă de evacuare concentrică

mm

110/160

Diametru conducte de evacuare separate

mm

110/110

Debit masic max. gaze arse

kg/s

0,040

Debit masic min. gaze arse

kg/s

0,005

Tip conducte de evacuare

Temperatură max. gaze arse

9

°C

Clasă Nox 5 (EN 297 - EN 483)

10

0,047
0,005
70

mg/kWh

39,5

24,7

Presiune de alimentare cu gaz natural 2H

mbar

Presiune de alimentare cu gaz propan 3P

mbar

37

Tensiune de alimentare cu energie electrică

V

230

Frecvenţă de alimentare cu energie electrică

Hz

Putere electrică nominală

W

275

kg

83

Greutate netă
Dimensiuni

20

50
320
93

- înălţime

mm

952

- lăţime

mm

600

- adâncime

mm

584

-

IPX5D

Grad de protecţie contra umidităţii (EN 60529)
Certificat CE Nr. 0085CM0128
CONSUM DEBIT TERMIC Qmax şi Qmin
Qmax (G20) - 2H

m3/h

9,25

11,10

Qmin (G20) - 2H

3

m /h

1,03

1,24

Qmax (G31) - 3P

kg/h

6,60

7,92

Qmin (G31) - 3P

kg/h

0,97

0,91
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CS

HU

RO

Ventilátor
Směšovací kolektor vzduch – plyn
Primární výměník

Ventilátor
Levegő-gáz keverék kollektor
Fő hőcserélő

4

Spojka odvodu spalin

Koaxiális füstkivezető csatlakozó

5
6
7

Sonda spalin
Automatický odvzdušňovací ventil
Zapalovací elektroda

8

Sonda NTC topení (výstup a zpátečka)

Füstszonda
Automatikus levegő elvezető szelep
Gyújtóelektróda
Fűtési NTC szonda
(odairányú és visszavezető)

9

Bezpečnostní termostat (přehřátí)

Biztonsági termosztát (túlmelegedés)

Kontrolní elektroda
Startér
Venturi
Čerpadlo
Hydraulický pojistný ventil
Vypouštěcí ventil kotle
Tlakoměr
Tlakový spínač
Plynová armatura

Lángőr elektróda
Gyújtó
Venturi
Szivattyú
Hidraulikus biztonsági szelep
Kazán leeresztő csap
Manométer
Hidraulikus nyomásérzékelő
Gázszelep

Ventilator
Colector amestec aer/gaz
Schimbător primar
Racord conductă evacuare gaze arse
coaxial
Sondă gaze arse
Valva automată de evacuare a aerului
Electrod de aprindere
Sondă NTC circuit de încălzire
(tur şi retur)
Termostat de siguranţă
(supratemperatură)
Electrod de detectare a flăcării
Aprinzător
Venturimetru
Pompă
Valvă de siguranţă hidraulică
Robinet de golire centrală
Manometru
Senzor presiune hidraulic
Vană de gaz

Připojení sifonu

Szifon kondenzvíz elvezetés csatlakozója

Conexiune sifon evacuare condens

Připojení plynu
Vstup do okruhu vytápění
Zpátečka okruhu vytápění

GÁZ bemeneti csatlakozó
Odairányú fűtővíz csatlakozója
Visszairányú fűtővíz csatlakozója

Conexiune intrare GAZ
Conexiune tur încălzire
Conexiune retur încălzire

10
11
12
13
14
15
16
17
18
A
B
C
D
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Pomocná sonda 1
Pomocná sonda 2
Vnější sonda
Dálkové ovládání
Čerpadlo
Kontrolní elektroda
Ionizační elektroda
Startér
Plynový ventil
Bezpečnostní termostat
Ventilátor
Čerpadlo topného okruhu
Čerpadlo zásobníku TUV
Modrá
Hnědá
Černá
Červená
Žlutá/zelená
Zelená
Bílá
Šedá
Žlutá
Fialová

Sonda zásobníku TUV

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
C
M
N
R
G/V
V
B
G
Y
P

Pojistky
Napájecí síť 230 V
Prostorový termostat (PT)
Sonda výstupu topení
Sonda zpátečky topení
Manostat
Sonda spalin

1
2
3
4
5
6
7

CZ
Olvadóbiztosítékok
Elektromos áramforrás 230 V
Szobatermosztát (TA)
Fűtés előremenő szonda
Fűtés visszatérő szonda
Nyomásérzékelő
Füstszonda
Használati melegvíz vízmelegítő
szonda
1. segédszonda
2. segédszonda
Külső szonda
Távvezérlő
Szivattyú
Lángőr elektróda
Gyújtóelektróda
Gyújtó
Gázszelep
Biztonsági termosztát
Ventilátor
Fűtőkör szivattyú
Használati melegvíz vízforraló szivattyú
Égszínkék
Barna
Fekete
Piros
Sárga/Zöld
Zöld
Fehér
Szürke
Sárga
Lila

HU
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Sondă auxiliară 1
Sondă auxiliară 2
Sondă externă
Dispozitiv de control de la distanţă
Pompă
Electrod de detectare a flăcării
Electrod de aprindere
Aprinzător
Vană de gaz
Termostat de siguranţă
Ventilator
Pompă circuit de încălzire
Pompă boiler ACM
Albastru
Maro
Negru
Roşu
Galben/Verde
Verde
Alb
Gri
Galben
Violet

Sondă boiler apă menajeră

Fuzibili
Alimentare cu energie electrică 230 V
Termostat ambiental (TA)
Sondă tur încălzire
Sondă retur încălzire
Senzor presiune
Sondă gaze arse

RO
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A B

Lmax = 10 m - Ø 110/160 mm

CD

Lmax = 9 m - Ø 110/160 mm

EF

Lmax = 10 m - Ø 110/160 mm

G

Lmax = 8 m - Ø 110/160 mm

H

Lmax = 9 m - Ø 110/160 mm

















SECTION D





(L1+L2) max = 27 m - Ø 110 mm
L1 max = 7 m
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36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA
Via Trozzetti, 20
Servizio clienti: tel. 0424-517800 – Telefax 0424-38089

www.baxi.it
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