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Indica ii de siguran ã a func ionãrii

Indica ii de siguran ã a func ionãrii
La existen a mirosului de gaz
B Se închide robinetul de gaz (vezi pagina 19).
B Se deschide fereastra.
B Nu se va ac iona nici un întrerupãtor electric.
B Se stinge flacãra deschisã, neprotejatã.
B Se va suna din exterior societatea de distribu ie a
gazului ºi firma de specialitate autorizatã.
La existen a mirosului de gaze arse
B Se opreºte aparatul (vezi pagina 20).
B Se deschid uºile ºi ferestrele.
B Se anun ã firma de specialitate autorizatã.
Montare, modificare
B Aparatul va fi montat sau modificat numai de cãtre
o firmã de specialitate autorizatã.
B Nu este permisã modificarea componentelor cãii
de gaz.
B În cazul centralelor cu tiraj natural: nu se vor
obtura sau micºora orificiile de ventila ie ºi de
aerisire din uºi, ferestre ºi pere i. În cazul montãrii
de ferestre cu rosturi etanºe se va asigura o
alimentarea cu aer necesar arderii.

Explicarea simbolurilor
Indica iile pentru siguran a
func ionãrii vor fi marcate cu un
triunghi de aten ionare, care este de
culoare gri.
Cuvintele de mai jos aratã gravitatea pericolului, în
caz cã nu sunt luate mãsurile de remediere ale
defec iunilor.
• Aten ie înseamnã posibilitatea apari iei unor
defec iuni uºoare.
• Aten ionare înseamnã posibilitatea unor uºoare
vãtãmãri ale personalului de deservire sau
defec iuni grave la centralã.
• Pericol înseamnã posibilitatea unor vãtãmãri
grave ale personalului de deservire. În cazurile
deosebit de grave existã pericolul de moarte.

i

Indica iile din text vor fi marcate cu
simbolul alãturat. Ele vor fi delimitate de
text prin linii orizontale sub ºi deasupra
textului.

Indica iile con in informa ii importante pentru
cazurile în care nu existã pericole de vãtãmãri ale
oamenilor sau centralei.

Între inerea
B Recomandãri pentru beneficiar: contractul de
între inere trebuie încheiat cu o firmã specializatã,
autorizatã ISCIR iar aparatul trebuie verificat
anual.
B Beneficiarul rãspunde de siguran a centralei ºi de
adaptarea instala iei la o poluare cât mai micã a
mediului.
B Se vor folosi numai piese de schimb originale!
Materiale inflamabile ºi cu pericol de explozie
B Materialele inflamabile (hârtie, diluan i, vopsele
etc.) nu trebuie depozitate în apropierea
aparatului.
Aerul necesar arderii/aerul din încãpere
B Aerul necesar arderii ºi aerul din încãpere trebuie
sã fie liber de substan e agresive (de ex.
hidrocarburi ale halogenurilor sau legãturi ale
fluorului). Astfel se evitã coroziunea.
Informarea beneficiarului
B Beneficiarul trebuie informat despre modul de
func ionare al centralei ºi trebuie sã ia la
cunoºtin ã condi iile de func ionare.
B Beneficiarii trebuie aten iona i aupra faptului cã nu
au voie sã facã modificãri ale aparatului.
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1

Informa ii despre centralã

1.1

Declara ie de conformitate cu
modelul de construc ie al UE

Aceastã centralã corespunde cerin elor ºi
reglementãrilor europene valabile 90/396/EWG, 92/
42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG ºi ale modelelor
de construc ie descrise în adeverin a de verificare a
modelului de construc ie al UE.
Îndeplineºte condi iile impuse cazanelor cu
recuperatoare de cãldurã, în sensul dispozi iilor
referitoare la instala iile de încãlzit.
Conform § 7, alineat 2.1 din dispozi ia referitoare la
noua variantã a primei ºi la modificarea celei de a
patra dispozi ii pentru punerea în aplicare a Legii
federale cu privire la protec ia contra emisiilor
poluante, con inutul de oxid de azot determinat în
condi iile de verificare conform DIN 4702, partea 8,
edi ia martie 1990, se situeazã sub 80 mg/kWh.
Centrala este verificatã conform EN 677.
Nr. id. prod.

CE-0085 BL 0507

Categorie

II2 H 3 B/P

Tip aparat

C13, C33, C43, C53, C63,
C83, B23, B33

1.3

Kit-ul de livrare

• Centralã termicã pe gaz, pentru încãlzire centralã
• Sifon pâlnie, eavã de scurgere
• Colier pentru fixarea accesoriilor pentru gazele de
evacuare
• Materiale de prindere (ºuruburile cu accesoriile
aferente)
• Documenta ia aparatului.

1.4

Descrierea aparatului

• Centralã pentru montare pe perete, cu tiraj for at
ºi camerã de ardere etanºã
• Centralele cu gaze naturale au emisii poluante
reduse, conform EAL UZ 61 (Îngerul Albastru).
• Afiºaj multifunc ional (display).
• Bosch Heatronic cu magistralã bus (sistem de
transmitere a datelor în computere).
• Aprindere electronicã
• Putere reglatã continuu

Tab. 1

• Siguran ã deplinã, prin intermediul Heatronic, cu
supraveghere prin ionizare ºi ventil magnetic,
conform EN 298

1.2

• Nu este necesar un debit minim de apã pentru
circula ie

Vedere de ansamblu tipuri

• Adecvat pentru încãlzire prin pardosealã
ZB 7-22

A

23

ZWB 7-26

A

23

Tab. 2
Z
B
W
7-22
-26
A
23

Aparat de încãlzire centralã
Aparat cu condensare
Preparare apã caldã menajerã în regim instantaneu
Puterea/capacitatea de încãlzire de 7 ºi pânã la 22 kW
Putere apã caldã pânã la 26 kW
Tiraj for at
Gaz metan tip H
Notã: Centralele pot fi modificate sã func ioneze cu gaz
petrolier lichefiat

Codul de identificare indicã familia de gaz conform
buletinului de lucru DVGW G 260.

• Exhaustor cu tura ie variabilã
• Arzãtor cu preamestec
• Senzor de temperaturã ºi termostat pentru
sistemul de încãlzire
• Senzor de temperaturã pe tur
• Limitator de temperaturã, în circuit electric de 24 V
• Pompa instala iei de încãlzire cu trei trepte ºi
sistem automat de aerisire
• Supapã de siguran ã, manometru, vas de
expansiune

Cod de
identificare

Index Wobbe
(15˚C)

Familia de gaz

• Limitator temperaturã gaze de evacuare (105˚C)

23

11,4-15,2 kWh/m3

Gaze naturale 2E

• Prioritate de ACM

31

20,2-21,3 kWh/kg

Grupã gaz lichid
3 B/P

Tab. 3

4

• Tubulaturã dublã pentru gazele evacuate / aerul
necesar arderii ardere ºi ºtu de masurã a
CO2/CO

• Posibilitate de branºare pentru sondã NTC boiler

• Vanã cu trei cãi cu motor (ZWB)
• Schimbãtor de cãldurã în placi (ZWB)
• Dispozitiv de umplere (ZWB).
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1.5

Accesorii (vezi ºi lista de pre uri)

• Accesorii sistem gaze de evacuare

• Reglare instala ie de încãlzire

• Placa de racorduri (op ional, contra cost)

• Ceas programator

• Pachet service instalare pe tencuialã

• Accesorii pentru branºare boiler

• Pachet service instalare sub tencuialã

• Separator hidraulic HW 25

• Regulator de temperaturã cu sondã de exterior

• Boiler.

Dimensiuni
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Fig. 1
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Placa de racorduri
Manta
Clapetã
Locaº pentru ieºirea cablurilor electrice prin perete
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1.7

Structura centralei
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Bosch Heatronic
Limitator de temperaturã al schimbãtorului de cãldurã
senzor NTC apã caldã (ZWB)
ªtu de mãsurã a presiunii de intrare
Manometru
Limitator de temperaturã gaze de evacuare
Supapã de siguran ã (pentru circuitul de încãlzire)
Pompa de circula ie
Comutator tura ie pompã
Vas de expansiune
Dispozitiv automat de aerisire
Dispozitiv de amestecare
Set electrozi
Sondã de temperaturã pe tur
Turul încãlzirii
Clapetã de gaz reglabilã
ªurubul de reglare al debitului minim de gaz
Supapã cu trei cãi (ZWB)
Detector debit apã (ZWB)

102
120
221.1
221.2
226
234
234.1
271
295
349
355
358
396
415
416
418

Fereastrã de control
Orificiu de fixare
Tubulaturã de evacuare a gazelor arse
Aspira ie aer necesar arderii
Ventilator
ªtu de mãsurã a gazelor arse
ªtu de mãsurã a aerului necesar arderii
Tubulaturã de evacuare a gazelor arse
Eticheta aparatului
Capac pentru racord tubulaturã separatã
Schimbãtor de cãldurã în plãci
Sifon apã de condens
Furtun sifon apã de condens
Capac de curã are
Recipient apã de condens
Etichetã identificare
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1.8

Schemã de func ionare ZB... cu accesoriu nr. 844 pentru racordare boiler (ZSB)
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Bosch Heatronic
Limitator de temperaturã al schimbãtorului de cãldurã
ªtu de mãsurã a presiunii de intrare
Manometru
Limitator de temperaturã gaze de evacuare
Placã racorduri montaj
Sifon pâlnie
Supapã de siguran ã (pentru circuitul de încãlzire)
Pompa de circula ie
Vas de expansiune
Ventil pentru umplere cu azot
Dispozitiv automat de aerisire
Dispozitiv de amestecare
Bimetal pentru compensare aer necesar arderii
Arzãtor
Electrod de ionizare
Electrod de aprindere
Schimbãtor de cãldurã
Sondã de temperaturã pe tur
Turul încãlzirii
Apã caldã menajerã
Gaz
Apã rece
Returul încãlzirii
Scurgere
Ventil magnetic 1
Ventil magnetic 2
Filtru de gaz
Vanã de gaz
Diafragma ventilului principal
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61
63
64
69
71
72
84
88
221
226
229
234
234.1
317
358
361
443

Tasta de avarie
Clapetã de gaz reglabilã
ªurubul de reglare al debitului minim de gaz
Ventil de reglare
Tur serpentinã boiler (accesoriu)
Retur serpentinã boiler (accesoriu)
Motor (accesoriu)
Vanã cu trei cãi (accesoriu)
Tubulatura de avacuare a gazelor arse
Ventilator
Camerã etanºã
ªtu de mãsurã a gazelor arse
ªtu de mãsurã a aerului necesar arderii
Display
Sifon apã de condens
Robinet de umplere ºi de golire (accesoriu)
Membranã
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1.9

Schemã de func ionare ZWB ..
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Bosch Heatronic
Limitator de temperaturã al schimbãtorului de cãldurã
senzor NTC apã caldã (ZWB)
ªtu de mãsurã a presiunii de intrare
Manometru
Limitator de temperaturã gaze de evacuare
Placã racorduri montaj
Sifon pâlnie
Supapã de siguran ã (pentru circuitul de încãlzire)
Pompa de circula ie
Vas de expansiune
Ventil pentru umplere cu azot
Dispozitiv automat de aerisire
Dispozitiv de amestecare
Bimetal pentru compensare aer necesar arderii
Arzãtor
Electrod de ionizare
Electrod de aprindere
Schimbãtor de cãldurã
Sondã de temperaturã pe tur
Dispozitiv de completare
Turul încãlzirii
Apã caldã menajerã
Gaz
Apã rece
Returul încãlzirii
Scurgere
Ventil magnetic 1
Ventil magnetic 2

55
56
57
61
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64
69
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88
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96
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98
221
226
229
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234.1
317
355
358
361
443

Filtru de gaz
Vanã de gaz
Diafragma ventilului principal
Tasta de avarie
Clapetã de gaz reglabilã
ªurubul de reglare al debitului minim de gaz
Ventil de reglare
Motor
Supapã cu trei cãi (ZWB)
Venituri
Supapã de siguran ã suprapresiune
Regulator debit apã
Membranã
Tijã
Micro-întrerupãtor
Ventil reglare debit apã caldã
Vanã apã
Tubulatura de avacuare a gazelor arse
Ventilator
Camerã etanºã
ªtu de mãsurã a gazelor arse
ªtu de mãsurã a aerului necesar arderii
Afiºaj multifunc ional
Schimbãtor de cãldurã în plãci
Sifon apã de condens
Robinet de umplere ºi de golire (accesoriu)
Membranã
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1.10 Legãturile electrice
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Transformator de aprindere
Limitator de temperaturã al schimbãtorului de cãldurã
senzor NTC apã caldã (ZWB)
Limitator de temperaturã gaze de evacuare
Pompa de circula ie
Electrod de ionizare
Electrod de aprindere
Sondã de temperaturã pe tur
Ventil magnetic 1
Ventil magnetic 2
Vanã de gaz
Tasta de avarie
Motor supapã 3 cãi (ZWB/ZB)
Micro-comutator,vanã apã (ZWB)
Întreruptor principal
Termostat pentru turul încãlzirii
Siguran ã T 2,5 A, 230 Vca
Transformator
Punte
Ventilator
ªtecher codat
Conexiune pentru racordul de protec ie
Legãturã senzor NTC boiler (ZB)
Termostat pentru apa caldã menajerã
Siguran ã T 1,6 A
Siguran ã T 0,5 A
Regletã pentru regulatorul electronic TA 211 E
Regletã pentru termostat
Afiºaj multifunc ional
Regletã pentru ceas programator
Panou de fixare pentru termostat boiler (ZB)
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328
328.1
329
363
364
365
366
367

Regletã 230 Vca
Punte
Regletã pentru LSM
LED de control al arzãtorului
LED de control al prezen ei tensiunii
Tasta ˆcoºar†
Tasta ˆservice†
Tasta ˆECO†
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1.11 Date tehnice
Unitate
de
mãsurã
Putere termicã nominalã maximã 40/30˚C
kW
Putere termicã nominalã maximã 50/30˚C
kW
Putere termicã nominalã maximã 80/60˚C
kW
Solicitare termicã nominalã maximã
kW
Putere termicã nominalã minimã 40/30˚C
kW
Putere termicã nominalã minimã 50/30˚C
kW
Putere termicã nominalã minimã 80/60˚C
kW
Solicitare termicã nominalã micã
kW
Putere termicã nominalã maximã apã caldã
kW
Solicitare termicã nominalã maximã apã caldã
kW
Valoare consum gaz
m3/h
Gaz metan H (HiS = 9,5 kWh/m3)
kg/h
GPL (Hi = 12,9 kWh/kg)
Presiune dinamicã la branºamentul de gaz
Gaz metan L/LL ºi H
mbar
GPL
mbar
Vas de expansiune
Presiune de preîncãrcare
bar
Volum total
l
Apã caldã la ZWB
Cantitate maximã de apã caldã (reglare din fabricã)
l/min
Cantitate maximã de apã caldã
l/min
Temperaturã apã caldã
˚C
Presiune apã caldã maximã permisã
bar
Presiune minimã de curgere
bar
Debit specific conform EN 625
l/min
Valori de calcul pentru calcularea diametrului conform DIN 4705
Debit masic al gazelor arse la putere termicã nominalã
maximã / putere termicã nominalã minimã
g/s
Temperaturã gaze de evacuare 80/60˚C
˚C
Temperaturã gaze de evacuare 40/30˚C
˚C
Pieredere de sarcinã
Pa
%
CO2 la putere termicã nominalã maximã
CO2 la putere termicã nominalã minimã
%
Grupã valori gaze de evacuare G 636
Clasa-NOx
Apã de condens
l/h
Cantitate maximã apã de condens (tR = 30˚C)
Valoare pH cca.
Generalitã i
Tensiune electricã
AC ... V
Frecven ã
Hz
Consum maxim de putere (putere absorbitã)
W
Nivel de zgomot
dB(A)
Tip protec ie
IP
Temperaturã maximã tur
˚C
Presiune de serviciu maxim permisã
(sistem de încãlzire)
bar
Temperaturi permise pentru încãperea centralei
˚C
Volum nominal al centralei ZB/ZWB
l
Greutate ZB/ZWB (fãrã ambalaj)
kg

ZB 11-22...1)
ZWB 11-26...1)

ZB 7-22...
ZWB 7-26...
Gaz metan
21,8
21,6
20,6
20,8
8,6
8,6
7,6
7,8
25,7
26,0

Propan2)
21,8
21,6
20,6
20,8
11,6
11,4
10,5
10,8
25,7
26,0

Butan
24,9
24,7
23,5
23,7
13,2
13,0
12,0
12,3
29,3
29,6

2,7
-

2,0

18 - 24
-

37

0,75
10

0,75
10

8
14
40 - 60
10
0,2
11,7

8
14
40 - 60
10
0,2
11,7

11,3/3,5
67/55
43/32
65
9,7
9,2
G61/G62
5

10,9/4,7
67/55
43/32
65
11,3
11,0

13,4
13,1
G61/G62
5

2,2
4,8

2,2
4,8

230
50
96
35
X4D
ca. 90

230
50
96
35
X4D
ca. 90

3
0 - 50
3,5/3,75
43/46

3
0 - 50
3,5/3,75
43/46

Tab. 4
1)
2)
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Transformat pe gaz petrolier lichefiat
Valoare standard pentru gaz petrolier lichefiat la rezervoare fixe, pânã la 15.000 l volum

6 720 611 211 RO (02.09)

Prevederi

2

Analizã apã de condens mg/l
Amoniu

1,2

Nichel

≤ 0,01

Mercur

Cadmiu

≤ 0,001

Sulfat

Crom

≤ 0,005

Zinc

Plumb

0,15
≤ 0,0001
1
≤ 0,015
≤ 0,01

Hidrocarburã
halogenatã
Staniu

Staniu
≤ 0,002

Hidrocarburã

0,015

Vanadiu

Cupru

0,028

Valoare pH

≤ 0,001
4,8

Tab. 5
Pierdere sarcinã în circuitul de apã caldã la
centralele ZWB
bar
2,5
2
1,5
1

Prevederi

Trebuie respectate urmãtoarele prescrip ii ºi
reglementãri:
• Legisla ia în construc ii
Normativ pentru proiectarea ºi executarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale I 6-98
Normativ pentru proiectarea ºi executarea
instala iilor electrice, la consumator, cu tensiuni
pânã la 1000 V I 7-98
Normativ pentru proiectarea ºi executarea
instala iilor sanitare I 9-94
Normativ pentru proiectarea ºi executarea
instala iilor de încãlzire centralã I 13-94
Normativ pentru exploatarea instala iilor de
încãlzire centralã I13/1-96
Normativ pentru proiectarea ºi executarea
sistemelor de alimentare cu GPL I 31-99
Normativ pentru exploatarea ºi între inerea
instala iilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat
I 33-99
Prescrip ii tehnice pentru regimul chimic al
generatoarelor de abur ºi apã fierbinte C 18-85
Prescrip ii tehnice pentru proiectarea, execu ia,
montarea, instalarea, exploatarea, repararea ºi
verificarea cazanelor de abur de joasã presiune ºi
a cazanelor de apã caldã C 31-84
Normativ de siguran ã la foc a construc iilor
P 118-99.

0,5

0

2

4

6 720 610 332-06.1R

6

8

10

12

14
l/min

Fig. 6
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Instalarea

3

Instalarea
Pericol: explozie!
B Înainte de a efectua lucrãri la
componentele de gaz, închide i
întotdeauna robinetul de alimentare
cu gaz.

i
3.1

Montarea, racordarea curentului,
racordarea la instala ia de gaz ºi de
evacuare a gazelor arse, precum ºi
punerea în func iune trebuie efectuate
doar de firme specializate ºi autorizate
în acest sens.

Indica ii importante

B Înainte de instalare trebuie ob inute aprobãrile
necesare de la întreprinderea de distribu ie a
gazului ºi de la firma de coºerit.
B Volumul intern de apã al centralei se situeazã sub
10 litrii ºi corespunde grupei 1 a DampfKV, motiv
pentru care nu este nevoie de autoriza ie pentru
tipul constructiv.
B În cazul în care este solicitatã de cãtre autoritatea
în construc ii o instala ie de neutralizare: se va
utiliza setul de neutralizare NB 100.
B Aparatul va fi montat doar într-un sistem închis de
încãlzire, conform DIN 4751, partea 3.
B Instala iile cu vase de expansiune deschise vor fi
transformate în sisteme închise.
B La instala ii de putere mare: aparatul va fi racordat
printr-un separator hidraulic la re eaua de
conducte existentã.
B La încãlzirea prin pardosealã: se va ine seama de
instruc iunile 7 181 465 172 despre folosirea
centralelor de gaz JUNKERS la instala iile de
încãlzire prin pardosealã.
B A nu se folosi corpuri de încãlzit sau conducte
zincate. Astfel se preîntâmpinã formarea gazului.
B Este permisã folosirea substan ei de protec ie
împotriva coroziunii Varidos 1+1 (Schilling
Chemie) sau Cillit HS.
B Adaosul de substan e de etanºare în apa de
încãlzire poate duce, conform experien ei noastre,
la probleme (depuneri în blocul termic). Nu
recomandãm folosirea unor astfel de substan e.
B Pentru a preîntâmpina zgomotele în instala ie:
monta i un ventil de suprapresiune (accesoriul nr.
687) sau, în cazul instala iilor bitubulare, un ventil
cu trei cãi la radiatorul cel mai îndepãrtat.
B La utilizarea unui termostat de ambian ã: a nu se
monta un robinet termostatat la radiatorul din
încãperea în care este montat termostatul de
ambian ã.
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3.2

Alegerea locului de amplasare

Prescrip ii pentru locul de amplasare
Pentru instala iile de pânã la 50 kW trebuie
respectate prescrip iile DVGW-TRGI, iar pentru
aparatele pe GPL trebuie respectate prescrip iile
TRF.
B A se respecta normele ºi prescrip iile specifice
ãrilor în care se monteazã aparatele.
B Trebuie respectate întotdeauna distan ele minime
de montare, cât ºi dimensiunile gurilor de aerisire.
Aerul necesar arderii
Pentru prevenirea coroziunii, aerul necesar arderii
trebuie sã fie liber de substan e agresive.
Ca substan e care duc la coroziune sunt considerate
hidrocarburile halogenate care con in legãturi ale
clorului ºi fluorului.Acestea pot fi prezente de
exemplu în diluan i, vopsele, adezivi, carburan i ºi
substan e de curã at.
Temperatura la suprafa a centralei
Temperatura maximã a suprafe ei centralei se
situeazã sub 85 °C. Conform TRGI, respectiv TRF, nu
sunt necesare mãsuri speciale de protec ie pentru
materiale de construc ii ºi mobilã adiacentã. Se vor
ine însã cont de prevederile individuale ale fiecãrui
land federal care se abat de la acestea.
Instala iile pe GPL sau amplasate sub nivelul
solului
Centrala îndeplineºte condi iile TRF 1996, capitolul
7.7 în cazul montãrii sub cota zero. Recomandã
montarea unei supape magnetice pe partea
constructivã, branºatã la LSM 5. Prin aceastã
supapã magneticã se permite alimentarea cu gaz
lichid numai în timpul furnizãrii de cãldurã.

6 720 611 211 RO (02.09)

Instalarea

B Se fixeazã de perete placa montaj racorduri 1) cu
ºuruburile livrate în acelaºi ambalaj de 6 x 50.

165

61,5

B Se monteazã accesoriile de branºare 1) pentru apã
rece ºi apã caldã.
– Instalare sub tencuialã:
Se realizeazã branºarea de apã rece 1) (gaura K
a ºablonului de montare) prin intermediul unei
legãturi cu robinet cu ventil de col 1) R1/2.
Se realizeazã branºarea de apã caldã (gaura W
a ºablonului de montare) prin intermediul unei
legãturi cu cu ventil de col 1) R1/2.
– Instalare pe tencuialã (la vedere): robinet de
trecere1) R1/2 ºi racord cu filet R1/2.
– Pentru a evita coroziunea in profunzime se va
monta un filtru preliminar.
– Se pot folosi toate armãturile cu un singur
mâner ºi bateriile de amestec termostatice.

B Pentru evacuarea condensului se monteazã
sifonul pâlnie din kitul de livrare al centralei.

67,5

Preinstalare conducte

75

3.3

170

171

172

173

170

65

65

65

65

46
6 720 610 246-07.1O

Fig. 8
170
171
172

Placã montaj racorduri cu instala ie sub
tencuialã (gata montatã)
Robinete de separare pe tur ºi retur
Cot pentru apa caldã menajerã
Robinet de gaz, respectiv supapã cu membranã (în
Germania cu dispozitiv termic de blocare)
Ventil de închidere apã rece

173

B Conducta pentru apa de condens se va realiza din
materiale rezistente la coroziune (ATV-A 251).
La aceasta se numãrã: evi din material ceramic,
evi din PVC dur, evi PVC, evi PE-HD, evi PP,
evi ABS/ASA, evi/tuburi de fontã cu emailare
interioarã sau stratificare, evi din o el cu
stratificare din materiale plastice, evi de o el
inoxidabile, evi din sticla de borosilicat.

3.4

Fig. 7
43
47
112
114
173

Atentie: Pot apãrea distrugeri ale
instala iei prin resturi rãmase de la
montare.
B Se spalã re eaua de conducte, pentru
a înlãtura resturile.

Placã montaj racorduri
Turul încãlzirii
Returul încãlzirii
Niplu de racordare R3/4 pentru gaz (montat)
ZWB: Branºament R1/2 pentru apã caldã
ZB cu boiler de acumulare: tur boiler de acumulare
ZWB: Supapã de închidere apã rece
ZB cu boiler de acumulare: retur boiler de acumulare

B Diametrul evii pentru alimentarea cu gaz va fi
stabilit conform DVGW-TRGI (gaz natural),
respectiv TRF (GPL).
B Se monteazã robinetul de între inere 1) ºi robinetul
de gaz2), respectiv supapã cu membranã.
B Pentru umplerea ºi golirea instala iei se monteazã
în locul cel mai jos un robinet de umplere ºi de
golire.

1) Accesoriu
2) Accesoriu, în Germania cu dispozitiv termic
de blocare

6 720 611 211 RO (02.09)

Montarea aparatului

B Se înlãturã ambalajul, respectând indica iile de
pe el.
B Se îndepãrteazã materialul de fixare de la eava de
branºare gaze.
Scoaterea mantalei

i

Din motive de siguran ã electricã,
mantaua este asiguratã cu un ºurub
împotriva dezasamblãrii neautorizate
(siguran ã pe partea electricã).
B Mantaua trebuie prinsã întotdeauna
cu acest ºurub.

B Se înlãturã ºurubul de siguran ã din partea
dreaptã lateral.
B Se dã la o parte mantaua, trãgând-o în fa ã.
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Instalarea

B Se dã la o parte mantaua, trãgând-o în fa ã.

B Se introduce furtunul pentru apa de condens în
eava de evacuare.

1.

3.

3.
2.

2.

1.

E

6 720 610 332-08.1R

Fig. 10
6 720 610 332-13.1O

2.

Fig. 9
B Se scot accesoriile ataºate.
Pregãtirea prinderii

Montarea accesoriilor pentru gazele arse
B Se fixeazã accesoriul de evacuare a gazelor arse.
B Se asigurã accesoriile pentru gazele de evacuare
cu brida de fixare anexatã.

B Se deseneazã ºi se dau gãurile pentru fixarea pe
perete a centralei.
B Se monteazã diblurile ºi ºuruburile de ancorare.
B Se fixeazã garniturile ºi niplurile duble ale plãcii de
montaj pentru racorduri.

1

2

3

4

Prinderea aparatului
B Se aºeazã centrala în dreptul racordurilor pentru
evi ºi se fixeazã de perete cu ºaibele ºi piuli ele
ataºate.
B Se strâng piuli ele olandeze ale racordurilor pentru
evi.
Montarea evacuãrii apei de condens
◊eava de evacuare, cotul de branºare ºi sifonul
pâlnie sunt ataºate ambalajului.
B Se înºurubeazã eava de evacuare în supapa de
siguran ã.
B Se introduce cotul de branºare în eava de
evacuare ºi se îndreaptã spre sifonul pâlnie.

14
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Fig. 11

i

Pentru a preîntâmpina coroziunea,
trebuie folosite numai burlane din
aluminiu. Burlanele trebuie montate
etanº.
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Instalarea

3.5

Verificarea racordurilor

Racordurile pentru apã
B Se deschid robine ii de separare de pe turul ºi
returul plãcii de racorduri ºi se umple instala ia de
încãlzire.
B Se va verifica etanºeitatea în locurile de etanºare
ºi la îmbinãrile prin înºurubare (presiune de
verificare: max. 2,5 bar la manometru).
B La ZWB: Se deschide supapa de blocare pentru
apa rece ºi se umple circuitul de apã caldã
(presiune de verificare: max. 10 bar).
B Se verificã etanºeitatea tuturor îmbinãrilor
centralei.

3.6

Cazuri speciale

Legarea centralelor în paralel (cascadã
hidraulicã)
Se pot lega paralel pânã la maxim cinci centrale.
Cu regulatorul TA 270 pânã la trei centrale ºi cu
regulatorul TA 300 pânã la cinci centrale. Pentru
fiecare altã centralã dupã centrala de bazã este
nevoie de un modul cascadã BM 2.
B Se va ine seama de instruc iunile de instalare ale
accesoriilor folosite.

Conducta de gaz
B Se închide robinetul de gaz, pentru a proteja vana
de gaz de defec iuni datorate unor suprapresiuni
(presiunea maximã 150 mbar).
B Se verificã instala ia de gaz.
B Se realizeazã depresurizarea.

6 720 611 211 RO (02.09)
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Legãturile electrice

4

Legãturile electrice
Pericol: electrocutare!
B Se deconecteazã tensiunea
(siguran e, comutatorul LS)
întotdeauna înainte de a efectua
lucrãri la componentele electrice.

B Trage i masca în jos ºi îndepãrta i-o.

3

0

4

2

5

1
E

Toate componentele de reglare, comandã ºi de
siguran ã sunt legate ºi verificate din fabricã.
B Se pozeazã cablul din construc ie pentru
alimentarea de la re ea (AC 230 V, 50 Hz). Sunt
adecvate urmãtoarele tipuri de cabluri:
– NYM-I 3 x 1,5 mm2
– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 (nu se poate utiliza în
apropierea cãzilor sau duºurilor; domeniul 1 ºi
2, conform VDE 0100, partea 701)
– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 (nu se poate utiliza în
apropierea cãzilor sau duºurilor; domeniul 1 ºi
2, conform VDE 0100, partea 701).
B Cablul trebuie lãsat cel pu in 50 cm în afara
peretelui.
B Pentru protec ia împotriva apei scurse prin
neetanºeitã i (IP): Gaura pentru trecerea cablului
se va alege în mod corespunzãtor diametrului
cablului, Fig. 14.
B La re elele bifazice (re eaua IT):
Se monteazã o rezisten ã (cod 8 900 431 516)
între conductorul - N ºi legãtura conductorului de
protec ie, pentru realizarea unui curent de ionizare
suficient.

4.1

Conectarea aparatului

B Se va ine seama de mãsurile de protec ie
conform prevederilor VDE (Asocia ia
Electricienilor Germani) 0100 ºi de prevederile
speciale (TAB ‰Oficiul tehnic de supraveghere) ale
societã ii locale de distribu ie a energiei electrice.
B Conform VDE (Asocia ia Electricienilor Germani)
0700 Partea 1, centrala va fi branºatã fix de
panoul de fiºe (reglatã) ale cutiei de distribu ie,
fiind apoi branºatã printr-un separator cu minim 3
mm distan ã dintre contacte (de exemplu
siguran e, întrerupãtoare LS). Este interzis
branºarea comunã cu al i consumatori.

6 720 610 332-10.1R

Fig. 12
B Se desface ºurubul ºi se trage spre înainte
capacul, pentru a-l scoate.

3

0

4

2

5

1
E

6 720 610 332 -11.1R

Fig. 13
B Se taie presetupa, corespunzãtor diametrului
cablului.
3

0
2

4
5

1
E

8-9
5-7

10-12

13-14

6 720 610 332-12.1R

Fig. 14
B Se introduce cablul prin orificiul presetupei ºi se
realizeazã legãturile, în conformitate cu Fig.15.
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Legãturile electrice

B Se asigurã cablul contra tensiunilor mecanice.
L

Telecomenzi ºi ceasuri programatoare
B Se conecteazã la centralã telecomenzile TF 20,
TW 2 sau ceasurile programatoare DT 1, DT 2
corespunzãtor instruc iunilor de instalare livrate
împreunã cu acestea.

N NS L S L R

4.3
4130-14.1R

Fig. 15

4.2

Conectarea termostatului de
ambian ã, a telecomenzii ºi a
ceasurilor programatoare

Branºarea boilerului de acumulare

Rezervorul de acumulare JUNKERS cu senzorul
NTC va fi conectat direct la placa electronicã a
centralei. Cablul cu conector este livrat odatã cu
boilerul de acumulare.
B Se rupe bucata de plastic.
B Se introduce cablul senzorului boilerului de
acumulare.
B Se introduce conectorul în placa electronicã.

Centrala poate fi exploatatã numai cu un regulator
de temperaturã JUNKERS.

1 2 4 7 8 9

Regulatoare pentru instala iile de încãlzire cu
capacitate bus TR 220, TA 250, TA 270, TA 300.
B Se monteazã în conformitate cu instruc iunile de
instalare ale aparatului.
Regulator electronic cu sondã de exterior
TA 211 E
B Se monteazã în conformitate cu instruc iunile de
instalare ale aparatului.
Regulator cu varia ie continuã a temperaturii în
încãpere.

4151-48.10R

Fig. 17

B TR 100, TR 200 se monteazã conform schemei de
mai jos:

Fig. 16

6 720 611 211 RO (02.09)
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Legãturile electrice

4.4

Conectarea limitatorului de
temperaturã al turului încãlzirii prin
pardosealã

La instala iile de încãlzire numai cu încãlzire prin
pardosealã sau branºare hidraulicã directã la
centralã.
Pentru conectarea electricã a limitatorului de
temperaturã este necesar un LSM 5, nr. comandã 7
719 001 570.

LSM 5
9 10

11 12 13

LS LZ LR L1 N1 N1 LF LM LK N

1

2

3

4

5

6

7

8

PE PE PE

*

2 1
0-I

6 720 604 480-55.3O

Fig. 18
La semnalul limitatorului se va întrerupe func ionarea
centralei atît pentru încãlzire cît ºi a apei calde
menajere.
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Punerea în func iune

5

Punerea în func iune

27

136 365

61

317 366 367

358

ECO

364
363
135

8.1

E

310
295

15

15.1
14

170

38

171

172

173 170
6 720 610 906-04.1O

Fig. 19
8.1
14
15
15.1
27
38
61
135
136
170
171
172
173
295
310
317
358
363
364
365
366
367

Manometru
Sifon pâlnie
Supapã de siguran ã (pentru circuitul de încãlzire)
◊eavã de evacuare
Dispozitiv automat de aerisire
Dispozitiv de completare
Tasta de avarie
Întreruptor principal
Termostat pentru turul încãlzirii
Robinete de separare pe tur ºi retur
Cot pentru apa caldã menajerã
Robinet de gaz (închis)
Ventil de închidere apã rece
Eticheta aparatului
Termostat pentru apa caldã menajerã
Afiºaj multifunc ional
Sifon apã de condens
LED de control al arzãtorului
LED de control al prezen ei tensiunii
Tasta ˆcoºar†
Tasta ˆservice†
Tasta ˆECO†

6 720 611 211 RO (02.09)

i
5.1

Dupã punerea în func iune se va
completa procesul verbal de punere în
exploatare (vezi pagina 43) ºi se va lipi
autocolantul ˆReglãrile dispozitivului
Bosch Heatronic† (vezi pagina 25) pe o
parte vizibilã a mantalei centralei.

Înaintea punerii în func iune
Aten ionare: Nu pune i în func iune
centrala fãrã apã; în caz contrar, se
produce defectarea aparatului!
B Nu se foloseºte centrala fãrã apã.

B Se deºurubeazã sifonul pentru apa de condens
(358), se umple cu cca. 1/4l apã ºi se monteazã la
loc.
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Punerea în func iune

B Se regleazã presiunea preliminarã a vasului de
expansiune la înãl imea staticã a instala iei de
încãlzire (vezi pagina 23).
B Se deschid ventilele radiatoarelor.
B Deschiderea robinetelor de separare (170), se
umple instala ia de încãlzire la 1 ‰ 2 bari ºi se
închide robinetul de umplere.
B Se aerisesc radiatoarele.
B Se umple din nou instala ia de încãlzire la o
presiune de 1 pânã la 2 bar.
B Se deschide ventilul de închidere pentru apã rece
(173) (ZWB).
B Se verificã dacã felul gazului men ionat pe
eticheta centralei corespunde cu cel care
alimenteazã aparatul.
Nu este nevoie de o reglare la puterea
nominalã conform TRGI 1986, capitolul 8.2.
B Dupã punerea în func iune se va verifica presiunea
dinamicã de gaz, vezi pagina 33.
B Se deschide robinetul de gaz (172).

5.2

Pornirea / oprirea centralei

Pornirea

Oprirea
B Roti i întreruptorul principal pe pozi ia (0).
LED-ul verde se stinge, ceasul programator va
trece pe alimentarea de la bateria lui internã.
Pericol: Electrocutare!
Siguran a (151) se aflã în continuare
sub tensiune (pagina 40).
B Se deconecteazã tensiunea
(siguran e, comutatorul LS)
întotdeauna înainte de a efectua
lucrãri la componentele electrice.

5.3

Pornirea încãlzirii

B Roti i butonul
al termostatului circuitului de
încãlzire, pe o valoare doritã a temperaturii pe tur:
– Încãlzire în pardosealã: de exemplu pozi ia 3
(cca. 50˚C)
– temperaturã redusã pe tur: pozi ia E (cca. 75˚C)
– Instala ie de încãlzire pentru temperaturi pe tur
de pânã la 90˚C: pozi ie max limitare
temperaturã scãzutã (pagina 23).
Atunci când arzãtorul este în func iune, se aprinde
LED-ul roºu.

B Roti i întreruptorul principal pe pozi ia (I).
LED-ul verde de control se aprinde, iar display-ul
va afiºa temperatura pe tur a circuitului de
încãlzire.

6 720 610 333-05.1O

Fig. 21

5.4
6 720 610 333-04.1O

Fig. 20

i

La prima pornire, centrala trece o
singurã datã în modul de func ionare de
aerisire. Pompa de circula ie a centralei
porneºte ºi se opreºte în intervale.
Acest proces dureazã cca. 8 minute ºi
pe display se afiºeazã ˆoo† alternativ cu
temperatura de pe tur.

Reglarea temperaturii

B Regulatorul de temperaturã cu sondã de exterior
(TA) se regleazã la curba de încãlzire
corespunzãtoare ºi la modul corespunzãtor de
func ionare.
B Pune i termostatul de ambian ã (TR ..) pe
temperatura doritã.

20°C
15

B Se deschide dispozitivul automat de aerisire (27)
ºi se închide dupã aerisire (pagina 19).

10

25

30
5

i
20

Dacã pe display se afiºeazã -IIalternativ cu temperatura de pe tur,
înseamnã cã programul de umplere
sifon este în func iune (vezi pagina 31).

6 720 610 296-23.2O

Fig. 22
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Punerea în func iune

5.5

Aparat cu boiler de acumulare.
Reglarea temperaturii apei calde
Aten ionare: Pericol de opãrire!
B Temperatura de func ionare normalã
nu trebuie reglatã la mai mult de 60 ˚C.
B Temperatura poate fi reglatã pînã la
70 ˚C pentru scurt timp, pentru
desinfec ie sau reglaje.

5.6

Centrale ZWB: Reglare debit ºi
temperaturã apã caldã (menajerã)

5.6.1 Temperatura apei calde menajere
La centralele ZWB, temperatura apei calde
(menajere) se poate regla
cu ajutorul
termoregulatorului între cca. 40 °C ºi 60 °C.
Temperatura reglatã nu va fi afiºatã de display.

B Temperatura apei calde menajere se regleazã cu
termoregulatorul
.
În cazul unui boiler cu termometru temperatura
apei calde este afiºatã pe termometrul acestuia.
6 720 610 333-07.1O

Fig. 24

6 720 610 333-07.1O

Pozi ie regulator

Temperaturã apã caldã
(menajerã)

Limitator stânga

cca. 40˚C



cca. 55˚C

Limitator dreapta

cca. 60˚C

Fig. 23

Pozi ie regulator

Temperaturã apã caldã
(menajerã)

Limitator stânga

cca. 10 ˚C (protec ie la înghe )



cca. 60˚C

Limitator dreapta

cca. 70˚C

Tab. 6
Tasta ECO
Prin apasarea tastei
si mentinerea ei pentru o
scurta perioada de timp în aceasta pozitie, se
realizeaza comutarea între modurile de lucru
confort si ECO.
Func ionare confort, tasta ECO nu este aprinsã
(reglare din fabricã).
În cazul modului de lucru confort este asiguratã
prioritatea apei calde menajere. Mai întîi se
încãlzeºte boilerul pînã la temperatura stabilitã, dupã
aceea aparatul poate func iona pentru încãlzire.
Modul de lucru ECO, tasta lumineaza
În cazul modului de lucru ECO aparatul alterneazã la
fiecare 12 minute func ionarea pentru încãlzire cu
cea pentru producerea de apã caldã menajerã.

Tab. 7
Tasta ECO
Prin apasarea tastei
si mentinerea ei pentru o
scurta perioada de timp în aceasta pozitie, se
realizeaza comutarea între modurile de lucru
confort si ECO.
Func ionare confort, tasta ECO nu este aprinsã
(reglare din fabricã).
În schimbãtorul de cãldurã, apa este men inutã
permanent la o anumitã temperaturã. Prin urmare,
timpul de ob inere a apei calde este redus.
Din aceastã cauzã, arzãtorul porneºte din când în
când, pentru scurt timp, chiar dacã nu existã cerere
de apã caldã menajerã.
Func ionare ECO (economic) cu anun are
necesar, tasta este aprinsã
Anun area de necesar oferã posibilitatea de
economie maximã de gaz ºi apã.
Prin scurta deschidere ºi închidere a robinetului de
apã caldã, apa se încãlzeºte la temperatura reglatã.
Dupã scurt timp se pune la dispozi ie întotdeauna
apã caldã.
Modul de lucru ECO, tasta lumineaza
Încãlzirea se ini iazã numai dupã ce se solicitã apã
caldã. Prin aceasta se ajunge la un timp mai lung de
aºteptare pânã când se pune la dispozi ie apã caldã.

6 720 611 211 RO (02.09)
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5.6.2

5.9

Debit apã caldã (menajerã)

B Creºtere debit apã (max. 14 l/min): se roteºte
ºurubul comutatorului de apã spre stânga (+).
Temperatura scade corespunzãtor debitului mai
mare de apã.
B Micºorare debit apã (min. 8 l/min): se roteºte
ºurubul comutatorului de apã spre dreapta (–).
Temperatura creºte corespunzãtor debitului mai
mic de apã.

i

Defec iuni
Un rezumat al defec iunilor se
regãseºte la pagina 41.

În timpul func ionãrii pot apãrea defec iuni.
Display-ul va afiºa un cod de avarie iar tasta
poate clipi.
Dacã tasta
clipeºte:
B ◊ine i apãsatã tasta
pânã când display-ul va
afiºa - -.
Centrala îºi reia modul de lucru iar display-ul va
afiºa temperatura pe tur.
Dacã tasta

nu clipeºte:

B Opri i, apoi reporni i centrala.
Centrala îºi reia modul de lucru ºi este afiºatã
temperatura pe tur.
6720 610 332-25.1O

Fig. 25

5.7

Func ionarea pe timpul verii (numai
apã caldã menajerã)

În cazul regulatorului electronic cu sondã de
exterior
B Nu se schimbã pozi ia butonului termostatului
de la centralã.
De la o anumitã temperaturã exterioarã,
regulatorul opreºte în mod automat pompa de
circula ie ºi regimul de încãlzire.
În cazul termostatului de ambian ã

Dacã codul de avarie reapare:
B Suna i la firma specializatã de service ºi anun a i
defec iunea.

5.10 Protec ia împotriva blocãrii
pompei

i

Aceastã func ie împiedicã blocarea
pompei de circula ie în cazul unei mai
lungi perioade de nefunc ionare.

Dupa fiecare oprire a pompei, se activeazã un
temporizator care porneºte pompa de circula ie
pentru câteva minute, la fiecare 24 ore de
nefunc ionare.

B Butonul termostatului
de la centralã se roteºte
spre stânga, pânã la capãt.
Regimul de încãlzire este oprit. Pentru acest mod
de lucru, este activatã numai producerea apei
calde menajere. Alimentarea cu tensiune a
termostatului de ambian ã sau a
cronotermostatului rãmâne activatã.

5.8

Protec ia împotriva înghe ului

B Se lasã încãlzirea pornitã.
La boilere de acumulare a apei calde (menajere) fãrã
termoregulator propriu (cu senzori NTC):
B Se roteºte termoregulatorul
(10 ˚C).

spre limita stângã

La instala ia de încãlzire opritã:
B Se amestecã în apa din instala ia de încãlzire o
substan ã antigel FSK (Schilling Chemie) sau
Glythermin N (BASF) în propor ie de 20 % - 50 %
(antigel numai pentru instala ia de încãlzire).
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6.1

Reglajul mecanic

6.1.1

Verificarea mãrimii vasului de expansiune
cu membranã
Pentru curbele reprezentate, s-au respectat
urmãtoarele condi ii:
Urmãtoarea diagramã face posibilã evaluarea, în linii
mari, dacã vasul de expansiune existent este
suficient sau este necesar un vas de expansiune
suplimentar (nu este cazul încãlzirii prin pardosealã).
• 1% din apã preexistentã în vasul de expansiune
sau 20% din valoarea nominalã a volumului
nominal în vasul de expansiune
• Diferen a presiunii de regim a supapei de
siguran ã de 0,5 bar, corespunzãtor DIN 3320
• presiunea de preîncãrcare a vasului de
expansiune corespunde înãl imii statice a
instala iei de deasupra aparatului
• presiunea maximã de lucru: 3 bar.

6.1.2 Reglarea temperaturii pe tur
Temperatura pe tur poate fi reglatã între 35˚C i 88˚C.

i

În cazul instala iilor de încãlzire de
pardosealã se va ine cont de
temperaturile maxim permise pe tur.

Limitarea temperaturii maxime pe tur
Butonul termostatului
este limitat din fabricã la
pozi ia E. Aceasta corespunde unei temperaturi
maxime pe tur de 75˚C.
Nu este necesarã o reglare a puterii de puterii de
încãlzire pe necesarul de cãldurã calculat.
Anularea limitãrii temperaturii maxime pe tur
La instala iile de încãlzire care necesitã temperaturi
mai mari pe tur, limitarea poate fi anulatã.
B Scoate i butonul galben de pe butonul
termostatului
cu ajutorul unei ºurubelni e.

tv ( °C )
90
B

80
70

6 720 610 332-27.1O

60

Fig. 27

50

B Introduce i butonul galben la loc, dar rotit cu 180˚
(punctul trebuie sã se afle spre interior).
Temperatura pe tur nu mai este limitatã.

40
A

30

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
VA ( l )
6 720 610 555-20.1O

0

Fig. 26
I
II
III
IV
V
VI
VII
tV
VA
A
B

Presiunea de preîncãrcare 0,2 bar
Presiunea de preîncãrcare 0,5 bar
Presiunea de preîncãrcare 0,75 bar
Presiunea de preîncãrcare 1,0 bar
Presiunea de preîncãrcare 1,2 bar
Presiunea de preîncãrcare 1,3 bar
Presiunea de preîncãrcare 1,5 bar
Temperatura pe tur
Volumul, în litri, al instala iei
Zona de lucru a vasului de expansiune
Este necesar un vas de expansiune suplimentar

Pozi ie

Temperaturã tur

1
2
3
4
5
E
max

cca. 35˚C
cca. 43˚C
cca. 51˚C
cca. 59˚C
cca. 67˚C
cca. 75˚C
cca. 88˚C

Tab. 8

B În zona limitã: se determinã mãrimea exactã a
vasului conform DIN 4807.
B În cazul în care punctul de intersec ie se situeazã
în dreapta curbei: Se monteazã un vas de
expansiune suplimentar.

6 720 611 211 RO (02.09)
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6.1.3

Modificarea curbei de func ionare a
pompei
Tura ia pompei de circula ie a instala iei de încãlzire
poate fi modificatã de la cutia de conexiuni a
pompei.
Pozi ia 1 a comutatorului pompei se va
utiliza numai pentru aparatele ce
furnizeazã doar încãlzire nu ºi apã caldã
menajerã.

i
H

2

5

1

6 720 610 332-30.1O

4

3

Fig. 29 Privire de ansamblu a elementelor de
deservire

0,7

(bar)

1
2
3
4
5

0,6
0,5

A

Tasta service
Tasta coºar
Butonul termostatului circuitului de încãlzire
Butonul termostatului apei calde menajere
Display

0,4

Alegerea func iei service:

B

0,3

i

0,2

C
0,1
0

0

200

400

600

800

1000 1200 1400 1600

Q (l/h)
6 720 610 332-28.2O

Fig. 28
A
B
C
H
Q

6.2

Caracteristica pentru pozi ia 3 a comutatorului
Caracteristica pentru pozi ia 2 a comutatorului
Caracteristica pentru pozi ia 1 a comutatorului
Sarcinã disponibilã
Debit apã circuit

Setarea parametrilor cu ajutorul
sistemului Bosch Heatronic

6.2.1 Utilizarea sistemului Bosch Heatronic
Bosch Heatronic face posibilã reglarea, pogramarea
ºi verificarea mai multor func ii ale centralei.
Aceastã prezentare se rezumã la func iile necesare
pentru punerea în func iune.
O descriere amãnun itã este redatã în broºura
JUNKERS ˆCãutarea defectelor ºi înlãturarea
acestora†.

24

Re ine i pozi iile butoanelor
termostatelor
ºi
. Dupã
efectuarea reglajelor, readuce i
butoanele termostatelor în pozi iile
ini iale.

Func iile service se împart în douã nivele: nivelul 1
cuprinde func iile service pânã la 4.9, iar nivelul 2
cuprinde func iile service de la 5.0.
B Pentru a alege o func ie service din nivelul 1:
apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel, pânã când
pe dispay apare - - .
B Pentru a alege o func ie service din nivelul 2:
apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare = = .
B Roti i butonul termostatului
pentru a alege o
func ie service.
Func ie service
Tip de cuplare pompã
Putere de încãrcare
boiler de acumulare
Blocaj tact de lucru
Temperatura maxima
pe tur
Diferen ã de cuplare
Blocaj automat de tact
de lucru
Putere/capacitate
maximã de încãlzire
Timp de sincronizare
men inere cãldurã
Func ie de aerisire
Program de umplere a
sifonului
Tab. 9

2.2

vezi
pagina
25

2.3

26

2.4

26

2.5

27

2.6

27

2.7

28

5.0

29

6.8

29

7.3

30

8.5

31

Indice
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• Modul de lucru 2 (setat din fabricã) pentru
instala iile cu termostat de ambian ã.
Termostatul de lucru al centralei va opri numai
vana de gaz, iar pompa va circula în continuare.
Termostatul de ambin ã opreºte atât vana de gaz
cât ºi pompa.
Pompa mai circulã 3 minute.

Reglarea valorii
B Pentru a regla o valoare, roti i butonul
termostatului
.
B Se înscrie valoarea pe autocolantul anexat
ˆReglãrile sistemului Bosch Heatronic† ºi se
lipeºte la loc vizibil.

Funcţie service

Reglările la Bosch Heatronic
2.2

Tip de cuplare pompă

2.3

Putere de încărcare boiler
de acumulare

kW

2.4

Blocaj tact de lucru

min

2.5

Temperatura maxima pe tur

˚C

2.6

Diferenţă de cuplare

K

2.7

Blocaj automat de tact de lucru

5.0

Putere/capacitate maximă de
încălzire

kW

5.5

Puterea minimă nominală de
încălzire (cascadă)

kW

6.8

Timp de sincronizare menţinere
căldură

min

• Tip de comutare 3 pentru instala ia de încãlzit cu
regulator al instala iei de încãlzire comandat de
temperatura exterioarã. Regulatorul porneºte
pompa. În modul de func ionare pentru varã,
pompa lucreazã numai la prepararea apei calde
(menajere).
B Apãsa i tasta
ºi mentine i-o astfel, pânã când
pe display apare - - .
Tasta
clipeºte.

Producătorul instalaţiei

6 720 610 332-32.1O

Fig. 31
B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare 2.2 .
Dupã pu in timp, display-ul va indica modul de
lucru al pompei.

6 720 611 213 RO (02.09)

Fig. 30
Memorarea valorii
B Nivelul 1: Apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel,
pânã când pe display apare [ ] .
B Nivelul 2: Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi
men ine i-le astfel, pânã când pe display apare [ ].
Dupã terminarea tuturor reglajelor
B Roti i butoanele termostatelor
ini iale.
6.2.2

i

ºi

pe valorile

Alegerea modului de lucru al pompei în
regimul de lucru încãlzire
(func ia service 2.2)
La legarea unui regulator de
temperaturã cu sondã de exterior,
centrala trece în mod automat pe modul
3 de lucru al pompei.

6 720 610 332-33.1O

Fig. 32
B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare indicele dorit, cuprins între 1 ºi 3 .
Display-ul ºi tasta
clipesc.
B Se va trece pe autocolantul livrat împreunã cu
centrala ˆReglãrile sistemului Bosch Heatronic†,
Fig. 30, tipul de comutare al pompei.
B Apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel, pânã când
pe display apare [ ].
Modul de lucru a fost memorat.

Modurile de lucru sunt:
• Modul de lucru 1 pentru centralele fãrã nici un
dispozitiv auxiliar de reglare.
Pompa este comandatã de cãtre termostatul de
lucru al centralei.

6 720 611 211 RO (02.09)
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Fig. 33
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B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
Reglare putere de încãrcare boiler de
acumulare (func ie service 2.3)
Puterea de încãrcare a boilerului de acumulare poate
fi reglat între puterea minimã nominalã de încãlzire ºi
puterea maximã nominalã de încãlzire a apei calde
(menajere) conform cu puterea serpentinei boilerului
de acumulare a apei calde.
Reglarea din fabricã este stabilitã la puterea
termicã nominalã maximã a apei calde: 99.

B Apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel, pânã când
pe display apare [ ].
Modul de lucru a fost memorat.

6.2.3

B Se apasã ºi se men ine apãsatã tasta
când display-ul afiºeazã - -.
Tasta
lumineazã.

pânã

6 720 610 332-32.1O

6 720 610 332-34.1O

Fig. 36
B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
6.2.4

Modificarea timpului de oprie
(func ia service 2.4)
Aceastã func ie service este activã numai la func ia
service 2.7, Blocare automatã a tactului de lucru,
opritã.

i

Fig. 34
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul afiºeazã 2.3.
Dupã scurt timp, display-ul va afiºa puterea de
încãrcare a boilerului de acumulare care a fost
reglatã.

La legarea unui regulator de
temperaturã cu sondã de exterior, nu
este necesarã nici o modificare a
timpului de oprire.
Regulatorul va optimiza acest timp.

Timpul de oprire poate fi setat în intervalul de la 0 la
15 minute (setarea din fabricã: 3 minute).
Pe valoarea 0, timpul de oprire este blocat.
Cel mai scurt timp de oprire posibil este de 1 minut
(recomandat la instala iile monotubulare).
B Apãsa i tasta
ºi mentine i-o astfel, pânã când
pe display apare - - .
Tasta
clipeºte.

6 720 610 332-36.1O

Fig. 35
B Se alege puterea de încãrcare a boilerului de
acumulare în kW ºi indicele aferent din tabelul cu
reglãri pentru puterile de încãrcare a boilerului ºi al
instala iei de încãlzire.
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când pe
display se afiºeazã indicele dorit.
Display-ul ºi tasta
lumineazã intermitent.
B Se mãsoarã debitul gazului ºi se comparã cu
datele aferente indicelui afiºat. În caz de abateri se
corecteazã indicele!
B Se va trece pe autocolantul livrat împreunã cu
centrala ˆReglãrile la Bosch Heatronic† puterea de
încãrcare a boilerului (vezi pagina 25).

6 720 610 332-32.1O

Fig. 37
B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare 2.4 .
Dupã pu in timp, display-ul va indica timpul de
oprire memorat.

6 720 610 332-39.1O

Fig. 38
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B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare timpul de oprire dorit, cuprins între
0 ºi 15 .
Display-ul ºi tasta
clipesc.
B Se va trece pe autocolantul livrat împreunã cu
centrala ˆReglãrile sistemului Bosch Heatronic†
blocarea tactului de lucru (vezi pagina 25).
B Apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel, pânã când
pe display apare [ ].
Modul de lucru a fost memorat.

B Se va trece pe autocolantul livrat împreunã cu
centrala, ˆReglãrile sistemului Bosch Heatronic†,
temperatura maximã a turului, vezi pagina 25.
B Apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel, pânã când
pe display apare [ ].
Modul de lucru a fost memorat.

6 720 610 332-34.1O

Fig. 42

6 720 610 332-34.1O

Fig. 39
B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
6.2.5

Setarea temperaturii maxime pe tur
(func ia service 2.5)
Temperatura maximã pe tur poate fi reglatã între
35˚C i 88˚C (reglare din fabricã).

B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
6.2.6

Setarea ecartului de conectare (∆t)
(func ia service 2.6)
Aceastã func ie service este activã numai la func ia
service 2.7, Blocare automatã a tactului de lucru,
opritã.

i

B Apãsa i tasta
ºi mentine i-o astfel, pânã când
pe display apare - - .
Tasta
clipeºte.

La racordarea unui regulator de
temperaturã cu sondã de exterior,
ecartul de conectare este preluat de
cãtre regulator.
Nu este necesarã setarea la aparat.

Ecartul de conectare este diferen a permisã pentru
temperatura nominalã pe tur. Aceasta poate fi
reglatã în trepte de un 1 K. Zona de reglare se
situeazã între 0 ºi 30 K (reglarea din fabricã: 0 K).
Temperatura minimã pe tur este de 30 ˚C.
6 720 610 332-32.1O

Fig. 40
B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare 2.5 .
Dupã pu in timp, display-ul va indica temperatura
maximã pe tur memoratã.

B Oprire blocare tact de lucru (reglare 0., vezi
capitolul 6.2.4).
B Apãsa i tasta
ºi mentine i-o astfel, pânã când
pe display apare - - .
Tasta
clipeºte.

6 720 610 332-32.1O

Fig. 43
6 720 610 332 42 1O

Fig. 41
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când pe
display se afiºeazã temperatura maximã a turului
doritã între 35 ºi 88.
Display-ul ºi tasta
clipesc.

6 720 611 211 RO (02.09)
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B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare 2.6 .
Dupã pu in timp, display-ul va indica ecartul de
conectare memorat.

B Apãsa i tasta
ºi mentine i-o astfel, pânã când
pe display apare - - .
Tasta
clipeºte.

6 720 610 332-32.1O

6 720 610 332-45.1O

Fig. 44
B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare ecartul de conectare dorit, cuprins
între 0 ºi 30 .
Display-ul ºi tasta
clipesc.
B Se va trece pe autocolantul livrat împreunã cu
centrala, ˆReglãrile sistemului Bosch Heatronic†,
ecartul de conectare reglat (vezi pagina 25).
B Apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel, pânã când
pe display apare [ ].
Modul de lucru a fost memorat.

6 720 610 332-34.1O

Fig. 45
B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
Blocare automatã tact de lucru
(Func ie service 2.7)
La conectarea unui regulator comandat în func ie de
temperatura exterioarã, sistemul de blocare al
tactului de lucru este adaptat automat. Adaptarea
automatã a blocãrii tactului de lucru poate fi opritã
cu func ia service 2.7. Acest lucru poate fi necesar în
cazul instala iilor de încãlzire dimensionate
dezavantajos.
În cazul opririi adaptãrii blocãrii tactului de lucru,
blocarea acestuia poate fi reglatã prin intermediul
func iei service 2.4, pagina 26.
Reglarea din fabricã este ˆ1† (pornit).

Fig. 46
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul aratã valoarea 2.7.
Dupã scurt timp, display-ul afiºeazã 1. = pornit
(activat).
ECO

3
2

4
5

1

E
7

Fig. 47
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul aratã valoarea 0. (= oprit/dezactivat).
Display-ul ºi tasta
clipesc.
B Se va trece pe autocolantul livrat împreunã cu
centrala, ˆReglãrile sistemului Bosch Heatronic†,
adaptare dezactivatã a blocãrii tactului de lucru
(vezi pagina 25).
B Apãsa i tasta
ºi men ine i-o astfel, pânã când
pe display apare [ ].
Blocarea automatã a tactului de lucru este
dezactivatã.

6.2.7
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Fig. 48
B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.

6 720 611 211 RO (02.09)
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6.2.8

Setarea puterii maxime de încãlzire
(func ia service 5.0)
Unele Regii de Distribu ie a Gazului soliciãa un pre
de bazã, care depinde de puterea centralei.
Puterea de încãlzire poate fi setatã între puterea
termicã minimã ºi puterea termicã nominalã maximã,
la valoarea specificã a necesarului de cãldurã.

i

Limitarea puterii maxime pentru
încãlzire nu afecteazã puterea reglatã
pentru încãrcarea boilerului sau cea
necesarã pentru producerea apei calde
menajere în regim instantaneu.

Reglarea din fabricã este stabilitã la maximul puterii
termice nominale, afiºare pe display 80.
B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare = = .
Tastele
ºi
clipesc.

B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare [ ] .
Modul de lucru a fost memorat.

6 720 610 332-52.1O

Fig. 51
B Se va înscrie pe autocolantul ˆReglãrile sistemului
Bosch Heatronic† livrat împreunã cu centrala
puterea instala iei de încãlzire reglatã (vezi pagina
25).
B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
6.2.9

6 720 610 332-50.1O

Fig. 49
B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare 5.0.
Display-ul va arãta dupã scurt timp puterea
instala iei de încãlzire reglatã în procente (80. =
capacitatea nominalã).

6 720 610 332-51.1O

Intervalul de timp al unui tact de lucru
pentru men inerea cãldurii la centralele
ZWB (func ie service 6.8)
În modul de func ionare confort, apa caldã din
interiorul centralei este men inutã tot timpul la
temperatura reglatã. Din acest motiv, centrala
porneºte la scãderea temperaturii sub o anumitã
temperaturã. Pentru evitarea pornirii prea dese a
centralei se poate regla durata pânã la urmãtoarea
pornire în vederea men inerii apei calde prin func ia
service interval de timp tact de lucru. Aceastã func ie
nu are nici un efect la o solicitare normalã de apã
caldã (menajerã), ci are ac iune numai asupra
men inerii cãldurii în modul de func ionare confort.
Intervalul de timp pentru tactul de lucru poate fi
reglat între 20 ºi 60 de minute (reglarea din fabricã
este la 20 de minute).
B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare = = .
Tastele
ºi
clipesc.

Fig. 50
B Se va lua puterea instala iei de încãlzire în kW ºi
indicele aferent din tabelele de reglare pentru
puterea instala iilor de încãlzire sau ale boilerului
de acumulare (vezi pagina 42).
B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare indicele dorit.
Display-ul ºi tastele
ºi
clipesc.
B Se mãsoarã debitul gazului ºi se comparã cu
datele aferente indicelui afiºat. În caz de abateri se
corecteazã indicele!

6 720 611 211 RO (02.09)

6 720 610 332-50.1O

Fig. 52
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B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul afiºeazã valoarea 6.8.
Display-ul va afiºa dupã scurt timp intervalul
reglat pentru tactul de lucru.

B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare = = .
Tastele
ºi
clipesc.

6 720 610 332-50.1O
6 720 610 332-53.1O

Fig. 53
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul afiºeazã intervalul de timp dorit pentru
tactul de lucru.
Display-ul ºi tastele
ºi
clipesc.
B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare [ ] .
Modul de lucru a fost memorat.

Fig. 55
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul aratã valoarea 7.3.
Display-ul va afiºa apoi dupã scurt timp 0.

6 720 610 332-55.1O

Fig. 56

6 720 610 332-52.1O

Fig. 54
B Se va înscrie pe autocolantul ˆReglãrile sistemului
Bosch Heatronic†, livrat împreunã cu centrala,
intervalul de timp reglat pentru tactul de lucru (vezi
pagina 25).
B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.

B Se roteºte termoregulatorul
ºi se regleazã la
valoarea 1.
Display-ul ºi tastele
ºi
clipesc.
B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare [ ] .
Func ia de aerisire este activatã, iar dupã
încheiere va reveni automat la 0.

6.2.10 Func ie de aerisire (func ie service 7.3)
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i

La prima pornire, centrala trece o
singurã datã în modul de func ionare de
aerisire. Pompa de circula ie a centralei
porneºte ºi se opreºte în intervale.
Acest proces dureazã cca. 8 minute ºi
pe display se afiºeazã ˆoo† alternativ cu
temperatura de pe tur.

i

Dupã lucrãrile de între inere se poate
activa func ia de aerisire.

6 720 610 332-52.1O

Fig. 57
B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
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6.2.11 Program de umplere sifon
(Func ie service 8.5)
Programul de umplere al sifonului asigurã umplerea
sifonului apei de condens dupã instalare sau dupã o
perioadã lungã de timp de nefunc ionare a centralei.

B Se roteºte termoregulatorul
d pânã când
display-ul afiºeazã 8.5.
Display-ul va afiºa apoi dupã scurt timp reglarea
pentru programul de umplere al sifonului.

Programul de umplere al sifonului se activeazã
atunci când:
• centrala este pornitã de la întrerupãtorul principal
• arzãtorul nu a mai func ionat cel pu in 48 de ore
• s-a comutat între mod de func ionare pentru
perioada de varã ºi cea de iarnã.
La urmãtoarea cerin ã de cãldurã pentru
func ionarea în mod încãlzire sau acumulare,
centrala va fi men inutã timp de 15 minute la putere
termicã micã. Programul de umplere al sifonului va
rãmâne activ pânã când se scurg cele 15 minute la
putere termicã micã.
Pe display se afiºeazã ˆ-II-‡ alternativ cu
temperatura pe tur.
Reglarea din fabricã este la ˆ2† : Program de
umplere al sifonului cu o capacitate/putere a
instala iei de încãlzire reglatã la minim.
Pozi ia ˆ1†: Program de umplere sifon cu cea mai
micã capacitate/putere a instala iei de încãlzire.

6 720 610 332-54.1O

Fig. 59
B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul aratã 0. (= dezactivat).
Display-ul ºi tastele
ºi
clipesc.
B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare [ ] .
Programul de umplere al sifonului este dezactivat.

6 720 610 332-52.1O

Fig. 60
Aten ionare: În cazul în care sifonul
pentru apa de condens nu este
umplut pot apãrea gaze de evacuare!
B Programul de umplere al sifonului
poate fi dezactivat numai în cazul
lucrãrilor de între inere.
B Programul de umplere al sifonului va fi
neapãrat activat la sfârºitul lucrãrilor
de între inere.

B Roti i butoanele termostatelor
ºi
pe valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.

Pentru a dezactiva programul de umplere al sifonului
în timpul lucrãrilor de între inere:
B Apãsa i concomitent tastele
ºi
ºi men ine ile astfel, pânã când pe display apare = = .
Tastele
ºi
clipesc.

6 720 610 332-50.1O

Fig. 58
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6.2.12 Citirea valorilor la sistemul Bosch
Heatronic

1

4

În cazul unei repara ii, reinstalarea valorilor este
considerabil simplificatã.
B Se citesc valorile reglate (vezi tabelul 10) ºi se vor
trece pe autocolantul ˆReglãrile sistemului Bosch
Heatronic†.
B Autocolantul va fi lipit pe centralã într-un loc
vizibil.
Dupã citire:
B Roti i butonul termostatului
ini ialã.

pe valoarea

2

6 720 610 332-56.1O

3
Fig. 61

Func ie service

Cum se citeºte?

Tip de comutare
pompã

2.2

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 2.2. Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.

2.3

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 2.3. Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.

2.4

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 2.4. Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.

Puterea/
capacitatea de
încãrcare a
rezervorului de
acumulare
Blocare tact de
lucru

Se apasã (2) pânã când (4)
afiºeazã - -.
Temperatura
maximã pe tur

Diferen ã de
comutare

Blocare automatã a
tactului de lucru

Capacitate/putere
maximã a instala iei
de încãlzire
Interval de timp
tact de lucru
capacitate/putere
instala ie de
încãlzire

2.5

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 2.5. Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.

2.6

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 2.6. Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.

2.7

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 2.7. Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.

5.0

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 5.0 . Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.
Se apasã (1) ºi (2) pânã
când (4) aratã = =.

6.8

Se roteºte (3) pânã când
(4) aratã 6.8. Se aºteaptã
pânã când (4) schimbã. Se
introduce cifra.

Se apasã (2) pânã când (4)
aratã - -.

Se apasã (1) ºi (2) pânã
când (4) aratã = =.

Tab. 10
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Reglarea din fabricã corespunde EE-H.
Reglarea este plombatã din fabricã. Nu este nevoie
de o reglare suplimentarã la puterea termicã
nominalã ºi la puterea termicã minimã conform TRGI
1986, capitolul 8.2.
Nu este nevoie de o adaptare la diversele accesorii
ale gazelor de ardere prin diafragmã de laminare sau
tablã de reten ie.
Raportul gaz/aer poate fi reglat numai prin
intermediul unei mãsurãri CO 2-la puterea termicã
nominalã maximã ºi minimã, mãsurare efectuatã
cu un aparat electronic de mãsurare.

7.1

Reglarea raportului gaz/aer

B
B
B
B

Roti i întreruptorul principal pe pozi ia (0).
Se scoate mantaua (pagina 14).
Roti i întreruptorul principal pe pozi ia (I).
Se scoate dopul de închidere de la ºtu ul de
mãsurare a gazelor de evacuare (gaze arse) (234).
B Se împinge sonda cu senzor cca. 135 mm în ºtu ul
gazelor arse dupã care se va etanºa locul de
mãsurare.

Se verificã presiunea a branºamentului de gaz
B Se verificã presiunea branºamentului de gaz la
ºtu ul de mãsurare pentru presiunea
branºamentului de gaz (pozi ia 7, pagina 6) la
puterea termicã nominalã maximã (func ie service
2.0).

i

Centralele cu gaz natural nu pot fi puse
în func iune la presiune a
branºamentului sub 18 mbar sau peste
24 mbar.

Gaz natural
• Centralele din grupa pentru gaz natural H sunt
reglate ºi sigilate din fabricã la indexul Wobbe 15
kWh/m3 ºi 20 mbar presiune branºament.

234

6 720 610 332-57.1R

Fig. 62
B Apãsa i tasta
ºi mentine i-o astfel, pânã când
pe display apare - - .
Tasta
clipeºte.

Setul de transformare
Aparat

Modificat de ... Nr. comandã

ZB/ZWB 7-.. A

23 in 31

7 710 149 033
6 720 610 332-32.1O

Tab. 11
Fig. 63

B Roti i butonul termostatului
pânã când pe
display apare 2.0.
Dupã pu in timp, display-ul va indica modul de
lucru memorat (0. = mod normal de lucru).

6 720 610 332-60.1O

Fig. 64

6 720 611 211 RO (02.09)
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B Se roteºte termoregulatorul
pânã când
display-ul aratã valoarea 2. (puterea termicã
nominalã maximã (apã caldã menajerã)).
Display-ul ºi tasta
clipesc.

B Se roteºte termoregulatorul
spre stânga pânã
când display-ul aratã valoarea 1. (= putere termicã
nominalã minimã).
Display-ul ºi tasta
lumineazã intermitent.

6 720 610 332-61.1O

6 720 610 332-63.1O

Fig. 65

Fig. 67

B Se mãsoarã valoarea CO 2.
B Se strãpunge sigiliul în dreptul fantei ºi se scoate.
B Se regleazã la clapeta de gaze (63) valoarea CO 2pentru puterea termicã nominalã maximã conform
tabelului.

B Se mãsoarã valoarea CO 2.
B Se înlãturã sigiliul de pe ºurubul de reglare (64) a
armaturii de gaz ºi se regleazã valoarea CO 2
pentru puterea termicã nominalã minimã - vezi
tabelul 12.

63

6 720 610 332-64.1R

Fig. 68

Fig. 66
ZB/ZWB 7-/11-...

Tip gaz
Gaz natural H
(23)
GPL (propan)1)
GPL (butan)
Tab. 12
1)

CO2 la
puterea
termicã
nominalã
maximã

CO2 la
puterea
termicã
nominalã
minimã

9,7 %

9,2 %

11,3 %
13,4 %

11,0 %
13,1 %

Valoarea standard pentru gaz petrolier lichefiat la rezervoare fixe cu un volum de pânã la 15.000 l

B Se mãsoarã valoarea CO 2.
Dacã valoarea CO este mai mare de 300 ppm,
înseamnã cã debitul de gaz este prea mare. Se
reduce debitul de gaz de la clapeta reglabilã de
gaz (63) pânã când valoarea CO este mai micã de
100 ppm.
B În caz de nevoie se regleazã din nou valoarea
CO2.

34

B Se mãsoarã valoarea CO 2.
Dacã valoarea CO este mai mare de 300 ppm,
înseamnã cã debitul de gaz este prea mare. Se
reduce debitul de gaz de la ºurubul de reglare (64)
a armãturii de gaz pânã când valoarea CO este
mai micã de 100 ppm.
B În caz de nevoie se regleazã din nou valoarea
CO2.
B Se verificã din nou reglarea la puterea termicã
nominalã maximã ºi minimã ºi se corecteazã în
caz de nevoie.
B Valorile CO2 se vor înregistra în procesul verbal de
punere în func iune - pagina 43.
B Se roteºte în totalitate termoregulatorul
spre
stânga pânã când display-ul aratã 0. (= regim
normal de func ionare).
Display-ul ºi tasta
lumineazã intermitent.
B Se apasã ºi se men ine apãsatã tasta
pânã
când display-ul aratã [ ].
B Se rotesc termoregulatoarele
ºi
la valorile
ini iale.
Display-ul indicã din nou temperatura pe tur.
B Se scoate sonda cu senzor din ºtu ul de mãsurare
a gazelor arse (234) ºi se monteazã dopul de
închidere.

6 720 611 211 RO (02.09)
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B Se sigileazã armãtura ºi clapeta de gaz.
B Se dezlipeºte autocolantul pentru reglarea
gazului.
B Se monteazã la loc mantaua ºi se asigurã.

B Se apasã ºi se men ine apãsatã tasta
pânã
când display-ul aratã - -.
Tasta
se stinge ºi display-ul aratã temperatura
pe tur.
7.2.2

7.2

Mãsurarea aerului necesar
arderii/gazelor arse cu
capacitatea/puterea instala iei de
încãlzire reglatã

7.2.1

Mãsurarea O2 sau CO2 în aerul
necesar arderii

i

Cu ajutorul unei mãsurãri O 2 sau CO2 în
aerul necesar arderii se poate verifica, la
o evacuare a gazelor arse conform C 13,
C33 ºi C43 etanºeitatea cãii de evacuare
a gazelor arse. Valoarea O 2 nu are voie
sã depãºeascã 20,6%. Valoarea CO 2
nu are voie sã depãºeascã 0,2%.

B Se apasã ºi se men ine apãsatã tasta
pânã
când display-ul aratã - -.
Acum este activat modul de lucru ˆcoºar†.
Tasta
clipeºte iar display-ul indicã temperatura
pe tur.

i

În modul ˆcoºar/hornar‡, centrala va
trece în regimul de func ionare putere
termicã nominalã maximã, respectiv la
puterea instala iei de încãlzire reglatã.
Ave i la dispozi ie 15 minute pentru a
mãsura valorile. Dupã acest timp,
modul ˆcoºar/hornar‡ comutã înapoi la
modul de func ionare normal.

Mãsurarea CO ºi CO 2 în gazele de ardere

B Se apasã tasta
ºi se men ine apãsatã pânã
când display-ul aratã - -.
Modul de func ionare ˆcoºar† este activ.
Tasta
se aprinde ºi display-ul indicã
temperatura pe tur (aduc ie de alimentare).

i

Sînt disponibile 15 minute pentru
efectuarea mãsurãtorilor, dupã care
aparatul comutã în modul de lucru
normal.

B Se îndepãrteazã dopul de închidere de pe ºtu ul
de mãsurare pentru gaze arse (234), (Fig. 69).
B Se introduce sonda cu senzor cca. 135 mm în ºtu
ºi se etanºeazã locul de mãsurare.
B Se mãsoarã valorile CO ºi CO 2.
B Se monteazã la loc dopul de închidere.
B Se apasã tasta
ºi se men ine apãsatã pânã
când display-ul aratã - -.
Tasta
se stinge ºi display-ul aratã temperatura
pe tur.

B Se îndepãrteazã dopul de închidere de la ºtu ul de
mãsurare pentru aerul de ardere (234.1) (Fig. 69).
B Se introduce sonda cu senzor cca. 80 mm în ºtu
ºi se etanºeazã locul de mãsurare.

234
234.1

6 720 610 332-65.1R

Fig. 69
B Se mãsoarã valoarea O2 ºi CO2.
B Se monteazã la loc dopul de închidere.

6 720 611 211 RO (02.09)
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9

Între inere
Pericol: electrocutare!
B Se deconecteazã tensiunea
(siguran e, comutatorul LS)
întotdeauna înainte de a efectua
lucrãri la componentele electrice.

Prevederi valabile pe teritoriul federal
La aparatele recuperatoare de cãldurã se aplicã
prevederi speciale referitoare la mãsurarea pierderii
de cãldurã prin gaze arse.
• § 14 din Dispozi iile federale cu privire la protec ia
împotriva imisiunilor din data de 27.05.1988:
aparatele/centralele recuperatoare de cãldurã
sunt exceptate de la supraveghere.
• § 15 din Dispozi iile federale cu privire la protec ia
împotriva imisiunilor: aparatele/centralele
recuperatoare de cãldurã nu sunt supuse unei
supravegheri cu revenire.
Pierderea de cãldurã prin gazele arse nu trebuie
mãsuratã.
Prevederi ale landurilor federale
În landurile federale existã diverse dispozi ii de
inversãri ºi verificãri referitor la:
• Mãsurarea CO
• Verificarea traseului ºi a tubulaturii gazelor arse.

Pericol: explozie!
B Înainte de a efectua lucrãri la
componentele de gaz, închide i
întotdeauna robinetul de alimentare
cu gaz.

i

Pentru specialist existã documenta ia
ˆDepistarea defectelor ºi înlãturarea
acestora†.

i

Toate organele ºi sistemele de
siguran ã, de reglare ºi de comandã
sunt monitorizate de cãtre sistemul
Bosch Heatronic. În cazul defectãrii
unui element constructiv, dereglarea va
fi afiºatã pe display.

B Se recomandã verificarea anualã aparatului de
cãtre o firmã specializatã autorizatã.
B Pot fi folosite numai piese de schimb originale.
B Piesele de schimb vor fi comandate în baza listei
cu piese de schimb.
B Garniturile ºi O-ringurile demontate trebuie
înlocuite cu altele noi.
B Se vor folosi numai umãtoarele vaseline:
– pentru componentele în contact cu apa:
Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
– pentru filete: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
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9.1

Listã de verificare pentru revizie
(proces verbal de revizie)
Data

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10
11
12

13

14
15
16

17

Accesarea ultimei erori memorate de
cãtre sistemul Bosch Heatronic,
func ie service .0, (vezi pagina 38).
Se verificã curentul de ionizare,
func ie service 3.3, (vezi pagina 38).
Se face o verificare opticã a tubului
de admisie a aerului necesar arderii ºi
a tubulaturii gazelor arse. Control
optic al membranei la îmbâcsire ºi
fisuri (vezi pagina 40)
Se verificã presiunea din
mbar
branºamentului de gaz, (vezi
pagina 33).
Mãsurare aer necesar arderii/gazelor
arse, (vezi pagina 35).
min. %
Se verificã reglarea CO 2
pentru raportul minim/
maxim aer/gaz, (vezi pagina max. %
33).
Control de etanºeitate la partea de
gaz ºi de apã, vezi pagina 15.
La centralele ZWB se va verifica
debitul apei calde (menajere), (vezi
pagina 38).
Se verificã schimbãtorul de mbar
cãldurã (vezi pagina 38).
Se verificã arzãtorul, (vezi pagina 39).
Se curã ã sifonul apei de condens
(vezi pagina 40) ºi sifonul pâlnie.
Se verificã presiunea
mbar
preliminarã a vasului de
expansiune pentru înãl imea
staticã a instala iei de
încãlzire.
Se verificã presiunea de
mbar
încãrcare a instala iei de
încãlzire.
Se verificã cablajul electric la
deteriorãri.
Se verificã reglãrile regulatorului
instala iei de încãlzire.
Se vor verifica aparatele apar inând
centralei, cum ar fi boilerul de
acumulare ...
Se verificã, în baza autocolantului
ˆReglãrile sistemului Bosch
Heatronic†, func iile service setate.

Tab. 13
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9.2

Descrierea diverselor etape de
între inere

B Se verificã presiunea de comandã la puterea/
randamentul termic nominal maxim la doza de
amestec.

Ultima eroare/defect memorat, func ie service .0
B Se selecteazã func ia service .0 , (vezi pagina 24).
O vedere de ansamblu este oferitã în anexã, (vezi
pagina 22).
B Se roteºte termoregulatorul
la stânga pânã la
maxim.
B Se apasã ºi se men ine apãsatã tasta
pânã
când display-ul aratã [ ].
Ultima eroare/defect memorat este ºters.
Se verificã curentul de ionizare,
func ie service 3.3
B Se selecteazã func ia service 3.3.
Dacã se indicã valoarea 2 sau 3, curentul de ionizare
este O.K.. La 0 sau 1 se va curã a sau înlocui setul
de electrozi (32.1), vezi pagina 6.

6 720 610 332-69.1R

Fig. 70

i

Apã caldã (menajerã)
La un randament insuficient a apei calde menajere:
B Se demonteazã schimbãtorul de cãldurã ºi se
înlocuieºte,
-sauB se curã ã calcarul cu un solvent de calcar permis
pentru o eluri superioare (1.4401).

Schimbãtorul de cãldurã se va curã a
începând de la o presiune de comandã
de 2,2 mbar (subpresiune) sau mai
micã.

B Se îndepãrteazã capacul orificiului de curã are
(415), vezi pagina 6 ºi eventual tabla care se aflã
dedesubt.
B Se deºurubeazã sifonul apei de condens ºi se
aºeazã dedesubt un vas adecvat.

6 720 610 332-72.1R

Fig. 71

7 181 465 330-06.1R

Schimbãtorul de cãldurã
Pentru curã area schimbãtorului de cãldurã existã
un set de curã are nr. 840, nr. comandã 7 719 001
996.
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B Se deºurubeazã sifonul apei de condens ºi se
aºeazã dedesubt un vas adecvat.

Arzãtorul
B Se demonteazã capacul arzãtorului.

4.
2.
3.
1.

6 720 610 332-73.1R

7 181 465 330-04.1R

Fig. 72

Fig. 75

B Se curã ã schimbãtorul de cãldurã cu peria de sus
în jos.

B Se scoate arzãtorul ºi se curã ã piesele.

6 720 610 332-74.1R

Fig. 73
B Se demonteazã ventilatorul ºi arzãtorul (vezi
arzãtor) ºi se clãteºte schimbãtorul de cãldurã de
sus.
B Se curã ã vasul pentru apa de condens cu peria
împreunã cu branºamentul sifonului.

7 181 465 330-08.1R

Fig. 76
B Se monteazã arzãtorul în ordine inversã ºi se va
folosi eventual o garniturã nouã.
B Se regleazã raportul gaz/aer, pagina 33.

6 720 610 332-75.2R

Fig. 74
B Se închide la loc orificiul de curã are folosindu-se
o garniturã nouã ºi se strâng ºuruburile cu
cca. 5 Nm.
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Membrana din instala ia de amestec
Atentie: Nu deteriora i membrana
(443) la desprindere ºi la montare!
B Se deschide instala ia de amestec (29).
B Se scoate membrana (443) cu aten ie din ºtu ul de
aspira ie al suflantei ºi se verificã sã nu fie
murdarã ºi sã nu prezinte fisuri.

Sifon apã de condens
Pentru a preveni vãrsarea condensului, sifonul apei
de condens se va deºuruba complet, pagina 38,
Fig. 71.
B Se deºurubeazã sifonul apei de condens ºi se
verificã trecerea spre transmi ãtorul de cãldurã.
B Se scoate ºi se curã ã capacul sifonului apei de
condens.
B Sifonul apei de condens se umple cu cca. 1/4l apã
ºi se monteazã la loc.
Vasul de expansiune (vezi ºi pagina 23)
Verificarea vasului de expansiune se va face anual,
conform DIN 4807, partea a 2-a, capitolul 3.5.

3.

443
29

B Elimina i presiunea din aparat.
B În caz de nevoie se va aduce presiunea
preliminarã a vasului de expansiune la înãl imea
staticã a instala iei de încãlzire.
Presiunea de încãrcare a instala iei de încãlzit

1.

2.
6 720 610 790-07.2R

Fig. 77
B Se introduce membrana (443) cu aten ie în ºtu ul
de aspira ie al suflantei cu partea corectã.

i

Clapete membranei (443) trebuie sã se
deschidã în sus.

B Se închide instala ia de amestec (29).

i

Înaintea completãrii se va umple
furtunul cu apã (prin aceasta se
diminueazã riscul pãtrunderii aerului în
apa instala iei de încãlzire).

B Indicatorul manometrului trebuie sã se situeze
între 1 bar ºi 2 bari.
B Dacã acul se aflã sub 1 bar (în cazul instala iei
reci), completa i apa din instala ie, pânã când acul
se aflã din nou între 1 bar ºi 2 bari.
B Nu se va depãºi presiunea maximã de 3 bari la
cea mai înaltã temperaturã a apei din instala ia de
încãlzire (pentru a nu se deschide supapa de
siguran ã).
B În cazul în care presiunea nu se men ine se va
verifica etanºeitatea vasului de expansiune
împreunã cu etanºeitatea instala iei de încãlzire.
Legãturile electrice
B Se verificã cablajul electric la eventualele
deteriorãri mecanice, iar cablurile defecte vor fi
înlocuite.

40

6 720 611 211 RO (02.09)

Anexã

10

Anexã

10.1 Defec iuni
Display

Descriere

Remediere

A7

NTC (termistor) apã caldã (menajerã ) defect
(ZWB...).

Se verificã NTC-ul (termistorul) de apã caldã
(menajerã) ºi cablul de jonc iune la eventualele
deteriorãri, respectiv la existen a unui scurt.

A8

Comunica ie întreruptã.

Se verificã cablul de jonc iune, modulul bus ºi
regulatorul.

AC

Modul nerecunoscut.

Se verificã cablul de jonc iune între modulul bus ºi
Heatronic. Se schimbã modulul bus.

Ad

Sondã NTC boiler 1 nerecunoscutã.

Se verificã sonda NTC a boilerului de acumulare ºi
cablul de jonc iune.

b1

ªtecãr codat nerecunoscut.

Se cupleazã corect ºtecãrul, se mãsoarã ºi în caz
de nevoie se schimbã.

C1

Tura ia suflantei este prea micã.

Se verificã cablul suflantei împreunã cu ºtecãrul ºi
în caz de nevoie se înlocuieºte.

CC

Sondã NTC pentru temperaturã exterioarã
nerecunoscutã.

Se verificã senzorul exterior ºi cablul de jonc iune
la eventualele întreruperi, se înlocuieºte modulul
bus.

d1

LSM blocat.

Se verificã cablajul pentru LSM 5. Limitatorul
încãlzirii prin pardosealã a declanºat.

d3

Puntea 8-9 nu a fost recunoscutã.

ªtecãr neintrodus, lipseºte puntea, limitatorul
încãlzirii prin pardosealã a declanºat.

E2

Sonda NTC tur defectã.

Se verificã sonda NTC ºi cablul de jonc iune.

E9

STB-ul de pe tur a declanºat.

Se verificã presiunea instala iei, se verificã STBurile, se verificã func ionarea pompei, se verificã
siguran ele plãcii de comandã, se aeriseºte
centrala.

EA

Prezen a flacãrii nu este recunoscutã.

Robinetul de gaz este deschis? Se va verifica:
presiunea branºamentului de gaz, racordarea la
re eaua electricã de alimentare, electrodul de
aprindere ºi cablul, electrodul de ionizare cu cablul
aferent, tubulatura gazelor arse ºi CO2.

F0

Eroare/defect intern.

Se vor verifica fixarea contactelor cu fiºe, cablurile
de aprindere, RAM ºi modulul bus, iar în caz de
nevoie se va schimba placa electronicã sau
modulul.

F7

Deºi centrala este opritã este prezent semnalul de
ionizare.

Se verificã setul de electrozi, se usucã placa
electronicã. Calea de evacuare a gazelor arse este
O.K.?

FA

Dupã oprirea gazului: este prezent semnalul de
ionizare.

Se va verifica cablajul, armatura de gaz ºi cablajul
care duce spre aceasta. Se curã ã sifonul apei de
condens ºi se verificã setul de electrozi. Calea de
evacuare a gazelor arse este O.K.?

Fd

S-a apãsat din greºealã pe tasta de avarie.

Se apasã din nou tasta de avarie.

P1, P2,
P3, P1...

Rugãm aºtepta i. Ini ializare.

Siguran a de 24 V este defectã. Rugãm înlocui i
siguran a.

-II-

Programul de umplere al sifonului este în derulare
(pagina 31).

0

0

Func ie de aerisire (pagina 30).

Tab. 14
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10.2 Valori de reglare pentru puterea/capacitatea instala iei de încãlzire/apei calde
(menajere) la ZB/ZWB 7-.. A 23
Gaz natural H, indice 23
(kWh/m3)

9,3

9,8

10,2

10,7

11,2

11,6

12,1

12,6

13,0

HiS (kWh/m3)

7,9

8,3

8,7

9,1

9,5

9,9

10,3

10,7

11,1

HS
Display

Putere kW

Solicitare kW

Debit gaz (l/min la tV/tR = 80/60˚C)

30

7,6

7,8

16

16

15

14

14

13

13

12

12

35

8,9

9,1

19

18

17

17

16

15

15

14

14

40

10,2

10,4

22

21

20

19

18

18

17

16

16

45

11,5

11,8

25

24

23

22

21

20

19

18

18

48

12,3

12,5

26

25

24

23

22

21

20

20

19

55

14,2

14,4

30

29

28

26

25

24

23

22

22

60

15,5

15,7

33

32

30

29

28

26

25

24

24

65

16,8

17,0

36

34

33

31

30

29

28

27

26

70

18,1

18,4

39

37

35

34

32

31

30

29

28

75

19,4

19,7

41

39

38

36

35

33

32

31

30

80

20,6

20,9

44

42

40

38

37

35

34

33

32

85

22,0

22,3

47

45

43

41

39

38

36

35

33

90

23,3

23,6

50

47

45

43

41

40

38

37

35

95

24,7

24,9

53

50

48

46

44

42

40

39

37

99

25,7

26,0

55

52

50

48

46

44

42

40

39

Tab. 15

10.3 Valori de reglare pentru puterea/capacitatea instala iei de încãlzire/apei calde
(menajere) la ZB/ZWB 11-.. A 31
Propan

Butan

Display

Putere kW

Solicitare
kW

Putere kW

Solicitare
kW

42

10,5

10,8

12,0

12,3

50

12,6

12,9

14,4

14,7

55

14,0

14,3

15,9

16,2

60

15,3

15,6

17,5

17,8

65

16,6

16,9

19,0

19,3

70

18,0

18,3

20,5

20,8

75

19,3

19,6

22,0

22,3

80

20,6

20,9

23,5

23,8

85

22,0

22,3

25,1

25,4

90

23,3

23,6

26,6

26,9

95

24,6

24,9

28,1

28,4

99

25,7

26,0

29,3

29,6

Tab. 16
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Proces verbal de punere în func iune

Client/utilizator centralã:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se lipeºte aici procesul verbal de mãsurare

.............................................
Producãtorul centralei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................
Tip centralã: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FD (data fabrica iei): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data punerii în func iune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul de gaz pentru care s-a reglat centrala: . . . . . . . . . .
Putere caloricã HiB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh/m3
Reglare instala ie de încãlzire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubulatura gazelor arse (de evacuare): sistem tubulaturã dublã , LAS , cãmin , evacuare tubulaturã separatã 
Alte componente ale instala iei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................
S-a efectuat urmãtoarele lucrãri
Hidraulica instala iei verificatã  Observa ii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Branºamentul electric verificat  Observa ii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea instala iei de încãlzire setatã  Observa ii:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglãrile sistemului Bosch Heatronic
2.2 Tip comutare pompã:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Blocaj automat al tactului de lucru: . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Putere de încãrcare a boilerului de acumulare: . . kW

5.0 Capacitatea maximã a instala iei de încãlzire . . . kW

2.4 Blocare tact de lucru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min.

5.5 Puterea termicã nominalã minimã (în cascadã): . .kW

2.5 Temperatura maximã pe tur: . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚C

6.8 Interval de timp tact de lucru pentru
men inerea cãldurii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min.

2.6 Diferen a de comutare:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K
S-a lipit autocolantul ˆReglãrile sistemului Bosch Heatronic† 
Presiunea branºamentului de gaz: . . . . . . . . . . . . . .mbar

S-a efectuat mãsurarea aerului necesar arderii / gazelor
arse: 

CO2 la puterea termicã nominalã maximã: . . . . . . . . . %

CO2 la puterea termicã nominalã minimã: . . . . . . . . . . %

Sifonul apei de condens umplut 

S-a efectuat controlul de etanºeitate a pã ii de gaz ºi
apã 

S-a efectuat verificarea func ionalitã ii 

S-a lipit plãcu a de construc ie regionalã 

S-a ini iat clientul/utilizatorul centralei în deservirea acesteia 
S-a predat documenta ia centralei 

Data ºi semnãtura producãtorului centralei:
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