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IndicaĠii în timpul funcĠionării
Încălzire

1. AVERTISMENTE GENERALE

&HUHUHDGHvQFăO]LUH JHQHUDWăGH7HUPRVWDWXOGHFDPHUăVDXGH&URQRFRPDQGDODGL
VWDQĠă HLQGLFDWăGHDSULQGHUHDFXLQWHUPLWHQĠăDDHUXOXLFDOGGHGHDVXSUDFDORULIHUXOXL
SHDILúDM




3HDILúDM GHWILJ  DSDUHWHPSHUDWXUDFXUHQWăGHODWXUXOvQFăO]LULLLDUvQLQWHUYDOXO
GHDúWHSWDUHSHQWUXvQFăO]LUHPHVDMXO“d2”

&LWLĠLFXDWHQĠLHúLUHVSHFWDĠLFXVWULFWHĠHDYHUWL]ăULOHGLQDFHVWPDQXDOGHLQVWUXFĠLXQL
'XSă LQVWDODUHD FHQWUDOHL LQIRUPDĠL XWLOL]DWRUXO GHVSUH IXQFĠLRQDUHD VD úL SUHGDĠLL
DFHVWPDQXDOFDUHFRQVWLWXLHSDUWHLQWHJUDQWăúLLPSRUWDQWăDSURGXVXOXLúLFDUHWUH
EXLHSăVWUDWFXJULMăSHQWUXRULFHFRQVXOWDUHXOWHULRDUă
,QVWDODUHDúLRSHUDĠLXQLOHGHvQWUHĠLQHUHWUHEXLHHIHFWXDWHUHVSHFWkQGQRUPHOHvQYL
JRDUHvQFRQIRUPLWDWHFXLQVWUXFĠLXQLOHSURGXFăWRUXOXLúLWUHEXLHVăILHUHDOL]DWHGH
SHUVRQDOFDOLILFDWSURIHVLRQDO(VWHLQWHU]LVăRULFHLQWHUYHQĠLHDVXSUDRUJDQHORUGH
UHJODUHVLJLODWH
2LQVWDODUHJUHúLWăVDXvQWUHĠLQHUHDvQFRQGLĠLLQHFRUHVSXQ]ăWRDUHSRWFDX]DSDJXEH
SHUVRDQHORUDQLPDOHORUVDXEXQXULORU(VWHH[FOXVăRULFHUHVSRQVDELOLWDWHGLQSDU
WHDSURGXFăWRUXOXLSHQWUXSDJXEHOHFDX]DWHGHJUHúHOLvQLQVWDODUHúLvQXWLOL]DUHúL
vQJHQHUDOSHQWUXQHUHVSHFWDUHDLQVWUXFĠLXQLORU
ÌQDLQWH GHHIHFWXDUHDRULFăUHLRSHUDĠLLGHFXUăĠDUHVDXGHvQWUHĠLQHUHGHFRQHFWDĠL
DSDUDWXOGHODUHĠHDXDGHDOLPHQWDUHFXDMXWRUXOvQWUHUXSăWRUXOXLLQVWDODĠLHLúLVDXFX
DMXWRUXOGLVSR]LWLYHORUFRUHVSXQ]ăWRDUHGHEORFDUH
ÌQFD]GHGHIHFĠLXQHúLVDXGHIXQFĠLRQDUHGHIHFWXRDVăDDSDUDWXOXLGH]DFWLYDĠLO
HYLWkQGRULFHvQFHUFDUHGHUHSDUDUHVDXGHLQWHUYHQĠLHGLUHFWă$GUHVDĠLYăH[FOXVLY
SHUVRQDOXOXLFDOLILFDWSURIHVLRQDO(YHQWXDODUHSDUDUHvQORFXLUHDSURGXVHORUYDWUH
EXLHIHFWXDWăQXPDLGHFăWUHSHUVRQDOXOFDOLILFDWSURIHVLRQDOXWLOL]kQGXVHH[FOXVLY
SLHVHGHVFKLPERULJLQDOH1HUHVSHFWDUHDFHORUPHQĠLRQDWHPDLVXVSRDWHFRPSUR
PLWHVLJXUDQĠDDSDUDWXOXL
$FHVWDSDUDWYDWUHEXLVăILHGHVWLQDWQXPDLXWLOL]ăULLSHQWUXFDUHDIRVWSURLHFWDWvQ
PRGH[SUHV2ULFHDOWăXWLOL]DUHHVWHFRQVLGHUDWăQHFRUHVSXQ]ăWRDUHúLSULQXUPDUH
SHULFXORDVă
0DWHULDOHOHGHDPEDODMQXWUHEXLHOăVDWHODvQGHPkQDFRSLLORUvQWUXFkWFRQVWLWXLHR
SRWHQĠLDOăVXUVăGHSHULFRO
$FHVWDSDUDWQXHVWHGHVWLQDWXWLOL]ăULLGHFăWUHSHUVRDQH LQFOXVLYFRSLL FXFDSDFLWăĠL
IL]LFHVHQ]RULDOHVDXPHQWDOHUHGXVHVDXOLSVLWHGHH[SHULHQĠăúLGHFXQRúWLQĠHFX
H[FHSĠLD FD]XOXL vQ FDUH VXQW VXSUDYHJKHDWH RUL DX IRVW LQVWUXLWH vQ SUHDODELO vQ
OHJăWXUăFXIRORVLUHDDFHVWXLDGHFăWUHRSHUVRDQăUăVSXQ]ăWRDUHSHQWUXVLJXUDQĠD
ORU
(OLPLQDUHDDSDUDWXOXLúLDDFFHVRULLORUVDOHWUHEXLHVăVHHIHFWXH]HvQPRGDGHFYDW
vQFRQIRUPLWDWHFXUHJOHPHQWăULOHvQYLJRDUH
,PDJLQLOHGLQDFHVWPDQXDOVXQWRUHSUH]HQWDUHVLPSOLILFDWăDSURGXVXOXLÌQDFHDVWă
UHSUH]HQWDUHSRWH[LVWDPLFLúLQHVHPQLILFDWLYHGLIHUHQĠHIDWăGHSURGXVXOIXUQL]DW















Circuit apă caldă menajeră
&HUHUHDGHDSăFDOGăPHQDMHUă JHQHUDWăGHGHVFKLGHUHDURELQHWXOXLGHDSăFDOGăPH
QDMHUă  H LQGLFDWă GH FăWUH DSULQGHUHD FX LQWHUPLWHQĠă D DSHL FDOGH GH VXE URELQHW SH
DILúDM
3HDILúDM GHWILJ  DSDUHWHPSHUDWXUDFXUHQWăGHLHúLUHDDSHLFDOGHPHQDMHUHúL
vQLQWHUYDOXOGHDúWHSWDUHSHQWUXDSăPHQDMHUăPHVDMXO“d1“
Comfort
&HUHUHD&RPIRUW UHVHWDUHDWHPSHUDWXULLLQWHUQHDFHQWUDOHL HVWHLQGLFDWăGHFOLSLUHDLQ
WHUPLWHQWăDDSHLFDOGHGHVXEURELQHWXOGHSHDILúDM3HDILúDM GHWILJ  DSDUHWHP
SHUDWXUDFXUHQWăDDSHLGLQFHQWUDOă
Anomalie
ÌQFD]GHDQRPDOLH YH]LFDS  SHDILúDMHVWHYL]XDOL]DWFRGXOGHIHFĠLXQLL GHW
ILJ  úLvQLQWHUYDOXOGHDúWHSWDUHGHVLJXUDQĠăPHVDMXO“d3”
2.3 Pornirea úi oprirea
Racordarea la reĠeaua electrică




ÌQWLPSXOSULPHORUVHFXQGHSHDILúDMDSDUHYHUVLXQHDVRIWZDUHDFDUWHOHL
'HVFKLGHĠLURELQHWXOGHJD]GLQDPRQWHGHFHQWUDOă
&HQWUDODHVWDSUHJăWLWăSHQWUXIXQFĠLRQDUHDDXWRPDWăGHILHFDUHGDWăFkQGGHVFKL
GHĠLURELQHWXOGHDSăFDOGăPHQDMHUăVDXFkQGH[LVWăRFHUHUHGHvQFăO]LUH JHQHUDWă
GH7HUPRVWDWXOGHFDPHUăVDXGH&URQRFRPDQGDODGLVWDQĠă 

Oprirea úi pornirea centralei
$SăVDĠLSHWDVWDon/off GHWILJ  WLPSGHVHFXQGH

2. INSTRUCğIUNI DE UTILIZARE

fig. 2 - Stingerea centralei

2.1 Prezentare
6WLPDWH&OLHQW
DIVAcondens F24/F28HVWHXQJHQHUDWRUWHUPLFFXFDPHUăHWDQúăSHQWUXvQFăO]LUHúL
SHQWUXSUHSDUDUHDDSHLFDOGHPHQDMHUHcu condensareFXUDQGDPHQWIRDUWHULGLFDW
FDUHIXQFĠLRQHD]ăFXJD]QDWXUDOVDX*3/úLHGRWDWFXVLVWHPGHFRQWUROFXPLFURSURFH
VRU
ACEST APARAT ESTE IDEAL PENTRU A FI UTILIZAT ÎN COMBINAÞIE CU INSTALAÞII TRADIÞIONALE CU TEMPERATURÃ RIDICATÃ; NU POATE FI COMBINAT
SAU INSTALAT CU TUR DIRECT ÎN INSTALAÞII CU PANOURI RADIANTE CU TEMPERATURÃ MICÃ.
2.2 Panoul de comandă
Panou





   







fig. 3
&HQWUDODYDILSUHJăWLWăLPHGLDWSHQWUXIXQFĠLRQDUHGHILHFDUHGDWăFkQGGHVFKLGHĠLUREL
QHWXOGHDSăFDOGăPHQDMHUăVDXFkQGH[LVWăRFHUHUHGHvQFăO]LUH JHQHUDWăGH7HUPR
VWDWXOGHFDPHUăVDXGH&URQRFRPDQGDODGLVWDQĠă 

B






&kQGFHQWUDODHVWHRSULWăFDUWHODHOHFWURQLFăPDLHVWHvQFăDOLPHQWDWăFXHQHUJLHHOHFWUL
Fă(VWHGH]DFWLYDWăIXQFĠLRQDUHDFLUFXLWXOXLGHDSăFDOGăPHQDMHUăúLDFLUFXLWXOXLGHvQ
FăO]LUH5ăPkQHDFWLYVLVWHPXODQWLvQJKHĠ3HQWUXDSRUQLGLQQRXFHQWUDODDSăVDĠLGLQ
QRXSHWDVWDon/off GHWILJ  WLPSGHVHFXQGH














'DFăvQWUHUXSHĠLDOLPHQWDUHDFXHQHUJLHHOHFWULFăúLVDXFXJD]DDSDUDWXOXLVL
VWHPXODQWLvQJKHĠQXPDLIXQFĠLRQHD]ă3HSHULRDGDvQWUHUXSHULORUGHOXQJăGX
UDWăvQWLPSXOLHUQLLSHQWUXDHYLWDGHIHFĠLXQLOHFDX]DWHGHvQJKHĠVHUHFRPDQGă
VăHYDFXDĠLWRDWăDSDGLQFHQWUDOăDWkWDSDPHQDMHUăFkWúLFHDGLQLQVWDODĠLH
VDXVăHYDFXDĠLQXPDLDSDPHQDMHUăúLVăLQWURGXFHĠLOLFKLGXODQWLJHOFRUHVSXQ
]ăWRUvQLQVWDODĠLDGHvQFăO]LUHFRQIRUPLQVWUXFĠLXQLORUGLQVH] 

2.4 Reglările
Comutarea Vară/Iarnă
$SăVDĠLSHWDVWDvară/iarnă GHWILJ  WLPSGHVHFXQGH
3HDILúDMVHDFWLYHD]ăVLPEROXO9DUă GHWILJ  FHQWUDODYDSUHSDUDQXPDLDSăFDO
GăPHQDMHUă5ăPkQHDFWLYVLVWHPXODQWLvQJKHĠ

 

 

3HQWUXDGH]DFWLYDPRGXO9DUăDSăVDĠLGLQQRXSHWDVWDvară/iarnă GHWILJ  WLPS
GHVHFXQGH



Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire

fig. 1 - Panoul de control
Legendă panou fig. 1
1
7DVWăSHQWUXPLFúRUDUHDWHPSHUDWXULLDSHLFDOGHPHQDMHUH
2
7DVWăSHQWUXPăULUHDWHPSHUDWXULLDSHLFDOGHPHQDMHUH
3
7DVWăSHQWUXPLFúRUDUHDWHPSHUDWXULLGLQLQVWDODĠLDGHvQFăO]LUH
4
7DVWăSHQWUXPăULUHDWHPSHUDWXULLGLQLQVWDODĠLDGHvQFăO]LUH
5
$ILúDM
6
7DVWă5HVHWDUHVHOHFWDUHPRG9DUă,DUQă
7
7DVWăVHOHFWDUHPRG(FRQRP\&RPIRUWRQRII 3RUQLUH2SULUH DSDUDW
8
6LPERODSăFDOGăPHQDMHUă
9
,QGLFDWRUIXQFĠLRQDUHDSăFDOGăPHQDMHUă
10
,QGLFDWRUPRG9DUă
11
,QGLFDWRUPXOWLIXQFĠLRQDO
12
,QGLFDWRUPRG(FR (FRQRP\
13
,QGLFDWRUIXQFĠLRQDUHvQFăO]LUH
14
6LPEROvQFăO]LUH
15
,QGLFDWRUDU]ăWRUDSULQVúLQLYHOGHSXWHUHFXUHQW
17
+LGURPHWUX
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&XDMXWRUXOEXWRDQHORUSHQWUXvQFăO]LUH GHWúLILJ  WHPSHUDWXUDSRDWHILPRGLILFDWă
GHODRYDORDUHPLQLPăGH&ODRYDORDUHPD[LPăGH&.
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Reglarea temperaturii în circuitul de apă menajeră

3. INSTALAREA

Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajeră (det. 1 úi 2 - fig. 1), modificaĠi temperatura
de la un minim de 40°C la un maxim de 55°C.

3.1 DispoziĠii generale
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT ùI CU CALIFICARE RECUNOSCUTĂ, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCğIUNILE MENğIONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZIğIILE
LEGALE ÎN VIGOARE, CERINğELE NORMELOR NAğIONALE ùI LOCALE ùI CONFORM REGULILOR DE BUNĂ FUNCğIONARE TEHNICĂ.
3.2 Locul de instalare

fig. 5
Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental opĠional)
StabiliĠi cu ajutorul termostatului ambiental temperatura dorită în interiorul încăperilor.
Dacă nu este prevăzută cu termostat ambiental, centrala asigură menĠinerea instalaĠiei
la temperatura dorită, stabilită pentru turul instalaĠiei.
Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomandă la distanĠă opĠională)
StabiliĠi cu ajutorul cronocomandei la distanĠă temperatura ambientală dorită în interiorul
încăperilor. Centrala va regla temperatura apei din instalaĠie în funcĠie de temperatura
cerută în încăpere. În ceea ce priveúte funcĠionarea cu cronocomandă la distanĠă, urmaĠi
instrucĠiunile din manualul de utilizare.
Selectarea ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o funcĠie care asigură o viteză ridicată de preparare a apei calde
menajere úi un confort maxim pentru utilizator. Când dispozitivul este activat (modul
COMFORT), temperatura apei din centrală este menĠinută, permiĠând aúadar ca apa caldă să fie disponibilă imediat, la ieúirea din centrală, la deschiderea robinetului, evitânduse timpii de aúteptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat de către utilizator (modul ECO) apăsând tasta eco/
comfort (det. 7 - fig. 1). În modul ECO, pe afiúaj se activează simbolul ECO (det. 12 fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT apăsaĠi din nou pe tasta eco/comfort (det. 7 fig. 1).
Reglările de la cronocomanda la distanĠă
Dacă la centrală este conectată Croncomanda la distanĠă (opĠional), reglările

A de mai sus trebuie efectuate conform indicaĠiilor din tabel 1.
Tabel. 1
Reglarea temperaturii în circuitul de
încălzire

Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanĠă, fie
de la panoul de comandă al centralei.

Reglarea temperaturii în circuitul de apă Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanĠă, fie
menajeră
de la panoul de comandă al centralei.
Comutarea Vară/Iarnă

Modul Vară are prioritate înaintea unei eventuale cereri de încălzire de
la Cronocomanda la distanĠă.

Selectarea ECO/COMFORT

Selectarea se poate face numai de la panoul de comandă al centralei.

Circuitul de combustie al aparatului este etanú faĠă de mediul de instalare úi, prin urmare,
aparatul poate fi instalat în orice încăpere. Cu toate acestea, mediul de instalare trebuie
să fie suficient de aerisit pentru a evita crearea condiĠiilor de pericol în caz că se produc
totuúi mici pierderi de gaz. Această normă de siguranĠă este impusă de Directiva CEE
nr. 2009/142 pentru toate aparatele care utilizează gaz, chiar úi pentru cele cu aúa-numita "cameră etanúă".
Aparatul este adecvat pentru funcĠionarea într-un loc parĠial protejat, în conformitate cu
EN 297 pr A6, cu o temperatură minimă de -5°C. Se recomandă să se instaleze centrala
sub streaúina unui acoperiú, în interiorul unul balcon sau într-o niúă ferită.
În locul de instalare nu trebuie să existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze
corozive.
Centrala este proiectată pentru instalarea suspendată pe perete úi este dotată în serie
cu un cadru de fixare. FixaĠi cadrul de perete conform cotelor indicate în fig. 17 úi suspendaĠi centrala. Fixarea pe perete trebuie să garanteze o susĠinere stabilă úi eficientă
a generatorului.
aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau este montat lângă piese
A Dacă
de mobilier, trebuie asigurat spaĠiul necesar pentru demontarea carcasei úi
pentru desfăúurarea activităĠilor normale de întreĠinere.

3.3 Racordurile hidraulice
Măsuri de precauĠie

B

Orificiul de evacuare al supapei de siguranĠă trebuie să fie racordat la o pâlnie
sau la un tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de încălzire. În caz contrar, dacă supapa de evacuare
intervine, inundând încăperea, producătorul centralei nu va putea fi considerat
răspunzător.

B

Înainte de efectuarea racordării, verificaĠi ca aparatul să fie pregătit pentru
funcĠionarea cu tipul de combustibil disponibil úi efectuaĠi o curăĠare corectă a
tuturor conductelor instalaĠiei.

EfectuaĠi conexiunile la racordurile corespunzătoare, conform desenului din fig. 19 úi
simbolurilor de pe aparat.
Notă: aparatul este dotat cu bypass intern în circuitul de încălzire.
Caracteristicile apei din instalaĠie
Dacă apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), se recomandă utilizarea apei tratate corespunzător, pentru a evita posibilele incrustaĠii în centrală.
Sistem antiîngheĠ, lichide antiîngheĠ, aditivi úi inhibitori

Reglarea presiunii hidraulice din instalaĠie
Presiunea de umplere a instalaĠiei reci, indicată de hidrometrul centralei (det. 17 - fig. 1),
trebuie să fie de aproximativ 1,0 bar. Dacă presiunea în instalaĠie coboară la valori inferioare celei minime, centrala se opreúte, iar pe afiúaj este vizualizată anomalia F37. Cu
ajutorul robinetului de umplere, det. 1 fig. 6, readuceĠi-o la valoarea iniĠială. La sfârúitul
operaĠiei închideĠi din nou, întotdeauna, robinetul de umplere.

Dacă e necesar, este permisă utilizarea de lichide antigel, aditivi úi inbitori, numai dacă
producătorul lichidelor sau al aditivilor respectivi oferă o garanĠie care să asigure că produsele sale sunt corespunzătoare úi nu provoacă defectarea schimbătorului de căldură
al centralei sau a altor componente úi/sau materiale din centrală úi din instalaĠie. Este
interzisă utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor úi a inhibitorilor generali, care nu sunt
adecvaĠi pentru utilizarea în instalaĠiile termice úi care nu sunt compatibili cu materialele
din centrală úi din instalaĠie.
3.4 Racordarea la gaz



Branúarea la gaz trebuie să fie efectuată la racordul corespunzător (vezi fig. 19) în conformitate cu normele în vigoare, cu o Ġeavă metalică rigidă, sau la perete cu o Ġeavă flexibilă continuă din oĠel inox, interpunând un robinet de gaz între instalaĠie úi centrală.
VerificaĠi ca toate racordurile la gaz să fie etanúe.
3.5 Racordurile electrice
Măsuri de precauĠie

B

Aparatul trebuie să fie racordat la o instalaĠie eficientă de împământare, realizată în conformitate cu normele de siguranĠă în vigoare. SolicitaĠi personalului
calificat profesional să verifice eficienĠa úi compatibilitatea instalaĠiei de împământare, producătorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împământării instalaĠiei.
Centrala e precablată úi e dotată cu cablu de racordare la linia electrică de tip
"Y", fără útecher. Conexiunile la reĠea trebuie efectuate cu un racord fix úi trebuie să fie dotate cu un întrerupător bipolar ale cărui contacte să aibă o deschidere de cel puĠin 3 mm, interpunând siguranĠe de max. 3A între centrală úi linie.
Este important să respectaĠi polarităĠile (FAZĂ: cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMPĂMÂNTARE: cablu galben-verde) la conexiunile la linia electrică.

fig. 6 - Robinet de umplere

B

Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie înlocuit de utilizator. În cazul deteriorării cablului, opriĠi aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresaĠi-vă
exclusiv personalului calificat profesional. În cazul înlocuirii cablului electric de
alimentare, utilizaĠi exclusiv cablul "HAR H05 VV-F" 3 x 0,75 mm2, cu diametrul extern maxim de 8 mm.
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DIVACONDENS
Termostatul de cameră (opĠional)

B

Racordarea cu tuburi coaxiale

ATENğIE: TERMOSTATUL DE CAMERĂ TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE
CURATE. DACĂ SE CONECTEAZĂ 230 V. LA BORNELE TERMOSTATULUI
DE CAMERĂ, SE DETERIOREAZĂ IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONICĂ.
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evitaĠi să alimentaĠi aceste dispozitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuată prin
intermediul unui racord direct de la reĠea sau prin baterii, în funcĠie de tipul de
dispozitiv.



Accesul la panoul de borne electric
După ce aĠi scos carcasa veĠi putea avea acces la panoul de borne electric. Dispunerea
bornelor pentru diferitele conexiuni este indicată úi în diagrama electrică din fig. 24.







fig. 9 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (





= Aer /

= Gaze arse)

Tabel. 2 - Tipologie
Tip

Descriere

C1X

Admisie úi evacuare orizontală, pe perete

C3X

Admisie úi evacuare verticală, pe acoperiú

Pentru conectarea coaxială montaĠi pe aparat unul dintre următoarele accesorii de pornire. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete, consultaĠi figura de pe copertă.
Este necesar ca eventualele porĠiuni orizontale ale conductelor de evacuare a gazelor
arse să aibă o uúoară înclinare către centrală, pentru a evita ca eventualul condens să
se scurgă spre exterior úi să picure.





















fig. 7 - Accesul la panoul de borne
3.6 Conducte de evacuare gaze arse









Măsuri de precauĠie
Aparatul este de "tipul C" cu cameră etanúă úi tiraj forĠat, conductele de admisie aer úi
de evacuare a gazelor arse trebuie să fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/
admisie indicate în continuare. Aparatul este omologat pentru a funcĠiona cu toate configuraĠiile de hornuri Cny indicate pe plăcuĠa cu datele tehnice. Cu toate acestea, e posibil ca unele configuraĠii să fie limitate în mod expres sau să nu fie permise de legi,
norme sau regulamente locale. Înainte de a trece la instalare verificaĠi úi respectaĠi cu
stricteĠe prevederile respective. RespectaĠi, de asemenea, dispoziĠiile referitoare la poziĠionarea terminalelor pe perete úi/sau acoperiú úi distanĠele minime faĠă de ferestre, pereĠi, deschideri de aerisire etc.
Diafragme
Pentru funcĠionarea centralei este necesar să montaĠi diafragmele livrate o dată cu aparatul, conform indicaĠiilor prezentate în tabelele de mai jos.
Înainte de racordarea conductei de evacuare fum este obligatoriu să verificaĠi că este
montată diafragma corectă (când aceasta trebuie utilizată) úi că este corect poziĠionată.
În centrale este montată din fabrică diafragma cu diametrul cel mai mic. Pentru înlocuirea diafragmei (det. 1 - fig. 8), procedaĠi aúa cum se indică în fig. 8.


fig. 10 - Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale
Tabel. 3 - Diafragme pentru conducte coaxiale
Coaxial 60/100
6m

12 m

Factor de reducere cot 90°

1m

0,5 m

Factor de reducere cot 45°
Diafragmă de utilizat


fig. 8
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Coaxial 80/125

Lungime maximă permisă

cod. 3541G920 - Rev. 02 - 12/2015

0,5 m

0,25 m

0÷2m

Ø 45

0÷6m

Ø 45

2÷4m

Ø 50

6 ÷ 12 m

nicio diafragmă

4÷6m

nicio diafragmă

DIVAcondens
DIVACONDENSF24/F28
F24/F28
Racordarea cu tuburi separate

Tabel. 6 - Accesorii
Pierderi în meq





fig. 11 - Exemple de racordare cu conducte separate (
se)






= Aer /

Descriere

C1X

Admisie úi evacuare orizontală, pe perete. Terminalele de intrare/ieúire trebuie să fie concentrice sau să fie
suficient de apropiate, încât să fie supuse unor condiĠii de vânt similare (distanĠă de maxim 50 cm)

C3X

Admisie úi evacuare verticală, pe acoperiú. Terminale de intrare/ieúire ca pentru C12

C5X

Admisie úi evacuare separate, pe perete sau pe acoperiú, dar în orice caz în zone cu presiuni diferite. Evacuarea úi admisia nu trebuie să fie poziĠionate pe pereĠi situaĠi faĠă în faĠă

C6X

Admisie úi evacuare cu conducte certificate separat (EN 1856/1)

B2X

Admisie din încăperea de instalare úi evacuare pe perete sau pe acoperiú
IMPORTANT - ÎNCĂPEREA TREBUIE SĂ FIE DOTATĂ CU O AERISIRE ADECVATĂ

Orizontal

COT 45° M/F

1KWMA65W

1,2

1,8

2,0

1KWMA01W

1,5

2,0

1KWMA70W

0,3

0,3

TERMINAL aer la perete

1KWMA85A

2,0

-

1KWMA86A

-

5,0

010027X0

-

12,0

010026X0 +
1KWMA86U

-

4,0

gaze arse la perete cu antivânt
Numai ieúire gaze arse O80

O 60

1,6

1,0

TRONSON cu priză test

TUB 1 m M/F

1KWMA89W

6.0

COT 90° M/F

1KWMA88W

4.5

REDUCğIE 80/60

041050X0

5.0

TERMINAL gaze arse la perete cu antivânt

1KWMA90A

7.0

Tabel. 4 - Tipologie
Tip

Evacuare gaze arse

1KWMA83W

COù DE FUM Aer/gaze arse dublu 80/80

= Gaze ar-

Vertical

TUB 1 m M/F
90° M/F
O 80

Aspirare
aer

ATENğIE: DATE FIIND PIERDERILE RIDICATE DE SARCINĂ ALE ACCESORIILOR
O60, UTILIZAğI-LE NUMAI DACĂ ESTE NECESAR ùI ÎN DREPTUL ULTIMEI
PORğIUNI A TRASEULUI DE EVACUARE A GAZELOR ARSE.

Racordarea la hornuri colective

Pentru racordarea conductelor separate montaĠi pe aparat următorul accesoriu de pornire:














fig. 13 - Exemple de racordare la hornuri (

= Aer /

= Gaze arse)

Tabel. 7 - Tipologie





fig. 12 - Accesoriu de pornire pentru conducte separate
Înainte de a trece la instalare, verificaĠi să nu fie depăúită lungimea maximă permisă, cu
ajutorul unui calcul simplu:
1.
2.
3.

StabiliĠi complet schema sistemului cu coúuri duble, inclusiv accesoriile úi terminalele de ieúire.
ConsultaĠi tabel 6 úi identificaĠi pierderile în meq (metri echivalenĠi) ale fiecărui component, în funcĠie de poziĠia de instalare.
VerificaĠi ca suma totală a pierderilor să fie inferioară sau egală cu lungimea maximă
permisă în tabel 5.

Tip

Descriere

C2X

Admisie úi evacuare în horn comun (admisie úi evacuare în aceeaúi conductă)

C4X

Admisie úi evacuare în hornuri comune separate, dar care sunt supuse unor condiĠii de vânt similare

C8X

Evacuare în horn separat sau comun úi admisie pe perete

B3X

Admisie din încăperea de instalare prin conductă concentrică (care înconjoară evacuarea) úi evacuare în horn
comun cu tiraj natural
IMPORTANT - ÎNCĂPEREA TREBUIE SĂ FIE DOTATĂ CU O AERISIRE ADECVATĂ

Dacă intenĠionaĠi să racordaĠi centrala DIVAcondens F24/F28 la un horn colectiv sau la
un coú de fum separat cu tiraj natural, hornul sau coúul de fum trebuie să fie proiectate
în mod expres de personal tehnic calificat profesional, în conformitate cu normele în vigoare, úi trebuie să fie corespunzătoare pentru aparate cu cameră etanúă dotate cu ventilator.

Tabel. 5 - Diafragme pentru conducte separate
Conducte separate
Lungime maximă permisă

55 meq
0 ÷ 15 meq

Diafragmă de utilizat

Ø 45

15 ÷ 35 meq

Ø 50

35 ÷ 55 meq

Nicio diafragmă
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DIVAcondens F24/F28
DIVACONDENS
4. EXPLOATAREA úI ÎNTREğINEREA
4.1 Reglările
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate funcĠiona cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. úi este proiectat din fabrică pentru a utiliza unul dintre cele două tipuri de gaz, aúa cum se menĠionează în mod
clar pe ambalaj úi pe plăcuĠa cu datele tehnice ale aparatului. Dacă este necesar să se
utilizeze aparatul cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie să achiziĠionaĠi kitul de
transformare corespunzător úi să procedaĠi după cum urmează:
1.
2.
3.
4.





6.



DGXFHĠi centrala în modul stand-by
DSăsaĠi pe tastele pentru apă caldă menajeră, det. 1 úi 2 - fig. 1, timp de 10 secunde: pe afiúaj apare mesajul “b01” care clipeúte intermitent.
DSăsaĠi pe tastele pentru apă caldă menajeră, det. 1 úi 2 - fig. 1, pentru a regla
parametrul 00 (pentru funcĠionarea cu gaz metan) sau 01 (pentru funcĠionarea
cu GPL).
DSăsaĠi pe tastele pentru apă caldă menajeră, det. 1 úi 2 - fig. 1, timp de 10 secunde:
FHQWUDODUHYLQHvQPRGXOVWDQGE\







Reglarea puterii de aprindere

   

   

   

Pentru a regla puterea de aprindere, puneĠi centrala să funcĠLRQH]HvQPRGXO7(67 YH]L
sez. 4.1). ApăsaĠi pe tastele pentru apă caldă menajeră (det. 1 - fig. 1) pentru a mări sau
a reduce puterea (minimă = 00 - maximă = 60). Apăsând pe tasta Reset înainte să treacă
VHFXQGHSXWHUHDGHDSULQGHUHYDUămâne cea pe care tocmai aĠi reglat-o. IeúiĠi din modul de funcĠLRQDUH7(67 YH]LVH]  

 

4.2 Punerea în funcĠiune

fig. 14 - Modul TEST (putere încălzire = 100%)
ApăsaĠi pe tastele pentru încălzire (det. 3 úi 4 - fig. 1) pentru a mări sau a micúora puterea (Minimă = 0%, Maximă = 100%).
ÌQFD]XOvQFDUHHVWHDFWLYDWPRGXO7(67úi există o cerere de apă caldă menajeră, suficientăSHQWUXDDFWLYDPRGXO$Să Caldă Menajeră, centrala răPkQHvQPRGXO7(67GDU
YDQDFXFăi se poziĠionează pe apă caldă menajeră.
3HQWUXDGH]DFWLYDPRGXO7(67DSăsaĠi simultan pe tastele de încălzire (det. 3 úi 4 fig. 1) timp de 5 secunde.
0RGXO7(67VHGH]DFWLYHD]ă oricum în mod automat după 15 minute, sau prin închiderea robinetului de apă caldă menajeră (în cazul în care a existat o cerere de apă caldă
menajeră, suficientăSHQWUXDDFWLYDPRGXO$Să Caldă Menajeră).
Reglarea presiunii la arzător
Acest aparat, fiind de tipul cu modularea flăcării, are douăYDORULGHSUHVLXQHIL[HYDORD
rea minimă úi cea maximă, care trebuie să fie cele indicate în tabelul cu datele tehnice
în funcĠie de tipul de gaz.







&RQHFWDĠLXQPDQRPHWUXDGHFYDWODSUL]DGHSUHVLXQH“B” situatăvQDYDOGHYDOYD
de gaz
6FRDWHĠi căpăcelul de protecĠie “D” deúurubând úurubul “A”.
3XQHĠi centrala să funcĠioneze în modul TEST.
5HJODĠi puterea maximăODYDORDUHDPD[LPă.
5HJODĠi presiunea maximă cu ajutorul úurubului “G”, în sens orar pentru a o mări úi
în sens antiorar pentru a o reduce.
'HFRQHFWDĠi unul dintre cele două conectoare Faston de la cablul “modureg” “C” de
SHYDOYDGHJD]
5HJODĠi presiunea minimă cu ajutorul úurubului “E”, în sens orar pentru a o reduce
úi în sens antiorar pentru a o mări.
&RQHFWDĠi din nou conHFWRUXO)DVWRQGHFRQHFWDWGHODPRGXUHJSHYDOYDGHJD]
VerificaĠi ca presiunea maximă să nu fie modificată.
3XQHĠi la loc căpăcelul de protecĠie “D”.
3HQWUXDLHúi din modul TEST repetaĠLVHFYHQĠDGHDFWLYDUHVDXDúteptaĠi 15 minute.

După ce aĠi efectuat controlul presiunii sau aĠi reglat-o, este obligatoriu
A să
sigilaĠi úurubul de reglare cu vopsea sau cu sigiliul respectiv.
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Reglarea puterii de încălzire
Pentru a regla puterea în circuitul de încălzire, puneĠi centrala să funcĠioneze în modul
7(67 YH]LVH]  $SăsaĠi pe tastele pentru încălzire (det. 3 - fig. 1) pentru mărirea
sau micúorarea puterii (minimă = 00 - maximă = 100); Apăsând pe tasta RESET înainte
să treacă 5 secunde, puterea maximăYDUămâne cea pe care tocmai aĠi reglat-o. IeúiĠi
GLQPRGXO7(67 YH]LVH]  







fig. 15 - Valvă de gaz

ApăsaĠi simultan pe tastele pentru încălzire (det. 3 - fig. 1) timp de 5 secunde, pentru a
DFWLYDPRGXOTEST&HQWUDODVHDFWLYHD]ă la puterea maximă de încălzire reglată conform paragrafului următor.








A - ùurub căpăcel de protecĠie
B3UL]DGHSUHVLXQHGLQDYDO
C - Cablu “modureg”
D - Căpăcel de protecĠie
E - Reglarea presiunii minime
G - Reglarea presiunii maxime

Activarea modului TEST







ReglaĠi presiunea minimă úi presiunea maximă la arzător (consultaĠi paragraful reVSHFWLY VHWkQGYDORULOHLQGLFDWHvQWDEHOXOFXGDWHOHWHKQLFHSHQWUXWLSXOGHJD]XWL
lizat.
AplicaĠi plăcuĠDDGH]LYă din kitul de transformare alături de plăcuĠa cu datele tehnice
SHQWUXDGRYHGLHIHFWXDUHDWUDQVIRUPării.

Pe afiúaj, simbolurile pentru încălzire úi apă caldă menajeră (fig. 14) clipesc intermitent;
alătXULGHHOHYD fi afiúată puterea de încălzire.




DeconectaĠi alimentarea cu electricitate a centralei úi închideĠi robinetul de gaz.
ÎnlocuiĠi duzele arzătorului principal, montând duzele indicate în tabelul cu datele
tehnice din cap. 5, în funcĠie de tipul de gaz utilizat.
AlimentaĠi cu electricitate centrala úi deschideĠi robinetul de gaz.
ModificaĠi parametrul referitor la tipul de gaz:



5.



Înainte de pornirea centralei








9HULILFDĠi etanúeitatea instalaĠiei de gaz.
9HULILFDĠi preîncărcarea corectăDYDVXOXLGHH[SDQVLXQH
8PSOHĠi instalaĠia hidraulică úi asiguraĠLRHYDFXDUHFRPSOHWă a aerului din centrală
úi din instalaĠie.
9HULILFDĠi să nu existe pierderi de apă în instalaĠie, în circuitele de apă menajeră, la
racorduri sau în centrală.
9HULILFDĠi racordarea corectă a instalaĠiei electrice úi buna funcĠionare a instalaĠiei de
împământare.
9HULILFDĠLFDYDORDUHDSUHVLXQLLJD]XOXLSHQWUXFLUFXLWXOGHvQFălzire să fie cea necesară.
9HULILFDĠi ca în imediata apropiere a centralei să nu existe lichide sau materiale inflamabile

Verificări în timpul funcĠionării











3RUQLĠi aparatul.
9HULILFDĠi etanúeitatea circuitului de combustibil úi a instalaĠiilor de apă.
ControlaĠi eficienĠa coúului de fum úi a conductelor aer-gaze arse în timpul
funcĠionării centralei.
&RQWURODĠi ca circulaĠia apei, între centrală úi instalaĠii, să se desfăúoare corect.
$VLJXUDĠLYă căYDOYDGHJD]PRGXOHD]ă corect, atât în faza de încălzire, cât úi în
cea de preparare a apei calde menajere.
9HULILFDĠi aprinderea în bune condiĠii a centralei, efectuând diferite încercări de
aprindere úi de stingere, cu ajutorul termostatului de cameră sau al comenzii la distanĠă.
9HULILFDĠLFDYDORDUHDFRQVXPXOXLGHFRPEXVWLELOLQGLFDWă de contor să corespundă
cu cea indicată în tabelul cu datele tehnice din cap. 5.
$VLJXUDĠLYă că, fără cerere de căldură, arzătorul se aprinde corect când se deschide un robinet de apă caldă menajeră. ControlaĠi ca, în timpul funcĠionării în circuitul
de încălzire, la deschiderea unui robinet de apă caldă, să se oprească pompa de
circulaĠie din circuitul de încălzire, iar apa caldă menajeră să fie preparată în condiĠii
normale.
9HULILFDĠi programarea corectă a parametrilor úi efectuaĠLHYHQWXDOHOHSHUVRQDOL]ări
necesare (curbă de compensare, putere, temperaturi etc.).
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4.3 ÎntreĠinerea

Cod
Anomalie
anomalie

Controlul periodic
Pentru a menĠine în timp funcĠionarea corectă a aparatului, trebuie să solicitaĠi personalului calificat un control anual care să prevadă următoarele verificări:







'LVSR]LWLYHOHGHFRPDQGă úi de siguranĠă (supapăGHJD]IOX[RVWDWWHUPRVWDWHHWF
trebuie să funcĠLRQH]HFRUHFW
&LUFXLWXOGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHWUHEXLHVăILHSHUIHFWHILFLHQW
&HQWUDOă cu cameră etanúăYHQWLODWRUSUHVRVWDWHWF&DPHUDHWDQúă trebuie să
fie etanúăJDUQLWXULSUHVHWXSHHWF
&HQWUDOă cu cameră deschisăGLVSR]LWLYDQWLUHIXODUHWHUPRVWDWGHJD]HDUVHHWF
&RQGXFWHOHúLWHUPLQDOXODHUJD]HDUVHQXWUHEXLHVă fie blocate úi nu trebuie să pre]LQWHSLHUGHUL
$U]ătorul úi schimbătorul de căldură trebuie să fie curate úi fără incrustaĠLL3HQWUXR
eventuală curăĠDUHQXXWLOL]DĠi produse chimice sau perii de oĠHO
(OHFWURGXOQXWUHEXLHVăSUH]LQWHGHSXQHULúi trebuie săILHSR]LĠionat coreFW





F05

Lipsa flăcării dupăID]DGHDSULQGHUH

Presostatul de aer (contacte închise la
DFWLYDUHDYHQWLODWRUXOXL





A09

$QRPDOLHYDOYăJD]

F10

$QRPDOLHVHQ]RUGHWXU

([LVWăDQRPDOLLFDUHFDX]HD]ă blocări permanente (desemnate cu litera "A SHQWUXUH
luarea funcĠionării e suficient să apăsaĠLWDVWD5(6(7 GHWILJ  WLPSGHVHFXQGă,
VDXWDVWD5(6(7DFURQRFRPHQ]LLODGLVWDQĠă (opĠLRQDO GDFă este instalatăGDFă centrala nu porneúte din nou, este necesar săUH]ROYDĠLDQRPDOLD
$OWHDQRPDOLLFDX]HD]ă blocări temporare (desemnate cu litera "F FDUHVXQWUHVWDELOLWH
automat imediat ce valoarea revine în regimul de funcĠLRQDUHQRUPDODOFHQWUDOHL
Tabel anomalii
Tabel. 8 - Listă anomalii

A02

A03

F04

$U]ătorul nu se aprinde

6HPQDOSUH]HQĠă flacărăFXDU]ătorul
stins

,QWHUYHQĠie protecĠie supratemperatură

$QRPDOLHSDUDPHWULFDUWHOă

&DOLEUDUHSUHVLXQHPLQLPă
ODDU]ător

9HULILFDĠLSUHVLXQLOHJD]HORU

&RQWDFWSUHVRVWDWDHU
deschis

9HULILFDĠLSUHVRVWDWXO9HQWLODWR
UXO3UL]DYHQWLODWRUXOXL

&DEODMJUHúit la presostatul
de aer

9HULILFDĠi cablajul

'LDIUDJPăQHFRUHVSXQ]ăto- 9HULILFDĠi ca diafragma să fie
are
corectă

&DEODMvQWUHUXSW

9HULILFDĠi cablajul

9DOYăGHJD]GHIHFWă

9HULILFDĠi úi eventual înlocuiĠi
YDOYDGHJD]
9HULILFDĠi cablajul sau înlocuiĠi
VHQ]RUXO

&DEODMvQVFXUWFLUFXLW
&DEODMvQWUHUXSW

&HQWUDODHVWHGRWDWăFXXQVLVWHPDYDQVDWGHDXWRGLDJQRVWLFDUHÌQFD]XODSDULĠiei unei
anomalii la centrală, afiúajul clipeúte intermitent împreunăFXVLPEROXODQRPDOLHL GHW
ILJ  LQGLFkQGFRGXODQRPDOLHL

A01

9HULILFDĠLSUHVLXQHDJD]XOXL

6HQ]RUGHIHFW

Diagnosticarea

Cauză posibilă

SoluĠie

/LSVDJD]XOXL

&RQWURODĠLFDGHELWXOGHJD]OD
centrală să fie regulat, iar aerul
din Ġevi să fi fost evacuat

$QRPDOLHHOHFWURGGH
detectare / aprindere

&RQWURODĠi cablajul electrodului
úi dacăDFHVWDHVWHSR]LĠionat
corect úi nu are depuneri

9DOYăGHJD]GHIHFWă

9HULILFDĠi úi înlocuiĠi valva de
JD]

Putere de aprindere prea
scă]XWă

ReglaĠi puterea de aprindere

1LYHOH[FHVLYGHFRQGHQV

*ROLĠi / curăĠaĠi sifonul

$QRPDOLHHOHFWURG

9HULILFDĠi cablajul electrodului
GHLRQL]DUH

$QRPDOLHFDUWHOă

9HULILFDĠi cartela

6HQ]RUFLUFXLWGHvQFăO]LUH
defect

&RQWURODĠLSR]LĠionarea úi
funcĠionarea corectăDVHQ]R
rului din circuitul de încăO]LUH

Lipsa circulaĠiei apei în
instalaĠie

9HULILFDĠi pompa de circulaĠie

3UH]HQĠă aer în instalaĠLH

(YDFXDĠi aerul din instalaĠie

,QWHUYHQĠie termostat de
siguranĠă

9HULILFDĠi funcĠionarea termostatului de siguranĠă

6HWDUHHURQDWă parametru
cartelă

9HULILFDĠi úi eventual modificaĠi
parametrul cartelei

&XUăĠaĠi schimbătoarele de căldură

&LUFXODĠie anormală apă
Presiune scă]XWă în
instalaĠLDGHJD]

6HQ]RUGHIHFW

4.4 Rezolvarea problemelor

Cod
Anomalie
anomalie

6FKLPEătoare de căldură
murdare (înfundate în parWHDFXDSD

&Rúul de fum nu este corect
9HULILFDĠi lungimea coúurilor de
dimensionat sau este astuIXP&XUăĠaĠi coúurile de fum
pat

fig. 16 - PoziĠionarea electrodului
,QVWDODĠLLOHGHJD]úi de apă trebuie să fie etanúH
3UHVLXQHDDSHLGLQLQVWDODĠia rece trebuie săILHGHDSUR[LPDWLYEDUvQFD]FRQWUDU
aduceĠi-o din nou la aceastăYDORDUH
3RPSDGHFLUFXODĠie nu trebuie să fie blocată
9DVXOGHH[SDQVLXQHWUHEXLHVă fie încăUFDW
'HELWXOGHJD]úi presiunea trebuie să corespundă cu valorile indicate în tabelele reVSHFWLYH

9HULILFDĠLSUHVRVWDWXO9HQWLODWR
UXO3UL]DYHQWLODWRUXOXL

&Rúul de fum nu este corect
9HULILFDĠi lungimea coúurilor de
dimensionat sau este astuIXP&XUăĠaĠi coúurile de fum
pat
Presostatul de aer (nu închide conWDFWHOHvQVHFGHODDFWLYDUHDYHQWLOD
WRUXOXL SULQLQWHUYHQĠia termostatului de
JD]HDUVH

F07




SoluĠie

&RQWDFWSUHVRVWDWDHU
deschis

&DEODMJUHúit la presostatul
9HULILFDĠi cablajul
de aer
Presostatul de aer (nu închide conWDFWHOHvQVHFGHODDFWLYDUHDYHQWLOD 'LDIUDJPăQHFRUHVSXQ]ăto- 9HULILFDĠi ca diafragma să fie
WRUXOXL
are
corectă

A06





Cauză posibilă

F11

$QRPDOLHVHQ]RUDSă caldă menajeră

9HULILFDĠi cablajul sau înlocuiĠi
VHQ]RUXO

&DEODMvQVFXUWFLUFXLW
&DEODMvQWUHUXSW

A15

Presostatul de aer (nu închide con$QRPDOLDF05 generată de
WDFWHOHvQVHFGHODDFWLYDUHDYHQWLOD
5 ori în ultimele 24 ore
WRUXOXL

A16

$QRPDOLHYDOYăJD]

A23

9H]LDQRPDOLDF05

&DEODMvQWUHUXSW

9HULILFDĠi cablajul

9DOYăGHJD]GHIHFWă

9HULILFDĠi úi eventual înlocuiĠi
YDOYDGHJD]

$QRPDOLHSDUDPHWULFDUWHOă

6HWDUHHURQDWă parametru
cartelă

9HULILFDĠi úi eventual modificaĠi
parametrul cartelei

A24

$QRPDOLHSDUDPHWULFDUWHOă

6HWDUHHURQDWă parametru
cartelă

9HULILFDĠi úi eventual modificaĠi
parametrul cartelei

F34

7HQVLXQHGHDOLPHQWDUHPDLPLFăGH Probleme la reĠeaua
9FD
electrică

9HULILFDĠi instalaĠia electrică

F35

FrecvenĠa din reĠea este anormală

Probleme la reĠeaua
electrică

9HULILFDĠi instalaĠia electrică

Presiunea apei din instalaĠie nu este
corectă

Presiune prea scă]XWă

UmpleĠi instalaĠia

F37

F43

,QWHUYHQĠie protecĠie schimbător de căldură

Presostatul de apă nu este
9HULILFDĠLVHQ]RUXO
conectat sau este defect
Lipseúte circulaĠia H2O în

9HULILFDĠi pompa de circulaĠie

3UH]HQĠă aer în instalaĠLH

(YDFXDĠi aerul din instalaĠie
&RQWURODĠLFRQH[LXQHDOD
împăPkQWDUHúi eventual înlocuiĠi unitatea de comandă
&RQWURODĠLFRQH[LXQHDOD
împăPkQWDUHúi eventual înlocuiĠi unitatea de comandă

instalaĠie

F50

$QRPDOLHXQLWDWHGHFRPDQGă DBM32

(URDUHLQWHUQă a unităĠii de
comandă DBM32

F51

$QRPDOLHXQLWDWHGHFRPDQGă DBM32

(URDUHLQWHUQă a unităĠii de
comandă DBM32
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DIVAcondens F24/F28
DIVACONDENS
5. CARACTERISTICI úI DATE TEHNICE

5 Cameră etanúă

37 Filtru intrare apă rece

7 Intrare gaz Ø 1/2”

38 Fluxostat

8 Ieúire apă caldă menajeră Ø 1/2”

39 Limitator de debit apă

9 Intrare apă menajeră Ø 1/2”

42 Senzor de temperatură apă menajeră

10 Tur instalaĠie Ø 3/4”

43 Presostat aer

11 Retur instalaĠie Ø 3/4”

44 Valvă de gaz

14 Supapă de siguranĠă

49 Termostat de siguranĠă

16 Ventilator

56 Vas de expansiune

19 Cameră de ardere

74 Robinet de umplere instalaĠie

22 Arzător

81 Electrod de aprindere úi detectare

27 Schimbător de căldură din cupru pentru încălzire úi apă
caldă menajeră

95 Valvă deviatoare

28 Colector gaze arse

114 Presostat apă

29 Colector ieúire gaze arse

187 Diafragmă gaze arse

32 Pompă de circulaĠie încălzire

194 Schimbător de căldură apă menajeră

34 Senzor temperatură încălzire

241 Bypass automat

36 Evacuare automată aer

364 Racord anticondens



Tabel. 9 - Legendă fig. 19, fig. 21, fig. 22 úi fig. 23




fig. 18 - Vedere de sus



5.1 Dimensiuni úi racorduri



 











fig. 19 - Vedere de jos
















fig. 17 - Vedere frontală

fig. 20 - Vedere laterală
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DIVAcondens
DIVACONDENSF24/F28
F24/F28
5.2 Vedere generală úi componente principale

5.3 Circuitul hidraulic












































































fig. 22 - Circuitul de încălzire



 

      


 




fig. 21 - Vedere generală

































fig. 23 - Circuitul de apă caldă menajeră
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DIVAcondens
F24/F28
DIVAcondens
F24/F28
DIVACONDENS
5.4 CARACTERISTICI
Tabel cu datele tehnice
16.
şI DATE TEHNICE

5.5 Diagrame
Diagrame presiune - debit

mbar

kW

25.0

28.0

(Q)

Putere termică min. încălzire

kW

10.0

10.0

(Q)

Putere termică max. încălzire (80/60°C)

kW

24.1

27

(P)

Putere termică min. încălzire (80/60°C)

kW

9.2

9.2

(P)

Putere termică max. încălzire (50/30°C)

kW

25.9

29

Putere termică min. încălzire (50/30°C)

kW

9.6

9.6

Randament Pmax (80-60°C)

%

96.5

96.5

Randament Pmin (80-60°C)

%

92.0

92.0

Randament Pmax (50-30°C)

%

103.5

103.5

Randament Pmin (50-30°C)

%

96.0

96.0

Randament 30%

%

Duze arzător G20
Presiune gaz alimentare G20

100.2

100.2

nr. x Ř

11 x 1.35

11 x 1.35

mbar

20

20
13.5

Presiune max. la arzător G20

mbar

11

Presiune min. la arzător G20

mbar

2

2

Debit gaz max. G20

m3/h

2.64

2.96

m3/h

1.06

1.06

nr. x Ř

11 x 0.82

11 x 0.82

mbar

37

37

Presiune max. la arzător G31

mbar

29

35

Presiune min. la arzător G31

mbar

5

5

Debit gaz min. G20
Duze arzător G31
Presiune gaz alimentare G31

10

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
kW
A = GPL - B = METAN
Pierderi de sarcină / înălĠime de pompare pompe de circulaĠie





kg/h

1.96

2.19

0.78

0.78

3

3

(NOx)
(PMS)

-

Presiune max. de funcţionare încălzire

bar

3

3

Presiune min. de funcţionare încălzire

bar

0.8

0.8

Temperatură max. încălzire

°C

90

90

Conţinut apă încălzire

litri

1.5

1.5

Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de
încălzire

litri

8

8

Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire

bar

1

1

Presiune max. de funcţionare apă caldă menajeră

bar

9

9

Presiune min. de funcţionare apă caldă menajeră

bar

0.25

0.25

Debit apă caldă menajeră Dt 25°C

l/min

14

15.7

Debit apă caldă menajeră Dt 30°C

l/min

11.6

13.0

Grad de protecţie

IP

Tensiune de alimentare

V/Hz

X5D

X5D

230 V/50 Hz

230V/50Hz

Putere electrică absorbită

W

95

123

Greutate în gol

kg

35

35

Tip de aparat








(tmax)






(PMW)







0461CP1030

ITRO









A = Pierderi de sarcină în centrală - B = Viteză pompă de circulaţie

C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82
B22-B32

PIN CE

60
30

A
B

5

kg/h

Clasă de emisii NOx

25

15

Debit gaz min. G31

-

30

20

Debit gaz max. G31
Clasă eficienţă directiva 92/42 CEE

35

PRG

Unitate DIVAcondens F24 DIVAcondens F28

Putere termică max. încălzire

PRG

Date

cod.
Rev. 01
02 -- 09/2014
12/2015
cod. 3541G920
3541F450 -- Rev.



DIVAcondens F24/F28
Fişa produsului ErP
MODEL: DIVACONDENS F24
Marca: FERROLI
Cazan cu condensare: DA
Cazan pentru temperatură scăzută (**): NO
Cazan de tip B1: NO
Instalație de încălzire cu funcție dublă: DA
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO
Parametru
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor
Putere termică nominală

Simbol

Unitate

Valoare

kW

B
24

%

87

P4

kW

24,1

P1

kW

5,3

%

86,9
91,5

Pn

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor
Puterea termică utilă
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)
Randamentul util
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)

ηs

η4
η1

%

Consum auxiliar de energie electrică
La sarcină completă

elmax

kW

La sarcină parțială

elmin

kW

0,058
0,030

PSB

kW

0,003

În mod standby
Alți parametri
Pierderea de căldură în mod standby

Pstby

kW

0,060

Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere

Pign

kW

Consumul anual de energie

QHE

GJ

Nivelul de putere acustică, în interior

LWA

dB

0,000
55
57

Emisiilor de oxizi de azot

NOx

mg/kWh

130

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă
Profil de sarcină declarat

XL
A

Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei
Consumul zilnic de energie electrică

Qelec

kWh

Consum anual de energie electrică

AEC

kWh

η wh

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

0,099
22
82

%

Consum zilnic de combustibil

Qfuel

kWh

Consum anual de combustibil

AFC

GJ

24,156
19

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.
(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în
instalația de încălzire).

cod. 3541G920 - Rev. 02 - 12/2015

RO

61

DIVAcondens F24/F28
Fişa produsului ErP
MODEL: DIVACONDENS F28
Marca: FERROLI
Cazan cu condensare: DA
Cazan pentru temperatură scăzută (**): NO
Cazan de tip B1: NO
Instalație de încălzire cu funcție dublă: DA
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO
Parametru
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor
Putere termică nominală

Simbol

Unitate

Valoare

kW

B
27

%

86

P4

kW

27,0

P1

kW

5,8

%

86,9
91,5

Pn

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor
Puterea termică utilă
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)
Randamentul util
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)

ηs

η4
η1

%

Consum auxiliar de energie electrică
La sarcină completă

elmax

kW

La sarcină parțială

elmin

kW

0,082
0,035

PSB

kW

0,003

În mod standby
Alți parametri
Pierderea de căldură în mod standby

Pstby

kW

0,060

Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere

Pign

kW

Consumul anual de energie

QHE

GJ

Nivelul de putere acustică, în interior

LWA

dB

0,000
60
58

Emisiilor de oxizi de azot

NOx

mg/kWh

130

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă
Profil de sarcină declarat

XL
A

Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei
Consumul zilnic de energie electrică

Qelec

kWh

Consum anual de energie electrică

AEC

kWh

η wh

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

%

Consum zilnic de combustibil

Qfuel

kWh

Consum anual de combustibil

AFC

GJ

0,125
28
81
24,637
20

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.
(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în
instalația de încălzire).
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DIVAcondens F24/F28

DIVACONDENS F24/F28

5.6 Schemă electrică
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fig. 24 - Schemă electrică

A AtenĠie: Înainte de a conecta termostatul de cameră sau cronocomanda la distanĠă, scoateĠi puntea de pe panoul de borne.
16
32
34
38
42
43
44
47
49
72
81
95
114
126
139
193

Ventilator
Pompă de circulaĠie încălzire
Senzor de încălzire
Fluxostat
Senzor temperatură apă menajeră
Presostat aer
Valvă de gaz
Cablu “modureg”
Termostat de siguranĠă
Termostat de cameră (opĠional)
Electrod de aprindere úi detectare
Valvă deviatoare
Presostat apă
Termostat de gaze cu contact
Cronocomandă la distanĠă (opĠional)
Sifon
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IT

Dichiarazione di conformità
Il costruttore: FERROLI S.p.A.

Indirizzo: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

•
•
•
•

Direttiva Apparecchi a Gas /
Direttiva (U3 /
Direttiva Bassa Tensione 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 

Presidente
3DROD Ferroli

ES

Declaración de conformidad
El fabricante: FERROLI S.p.A.

Dirección: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio (Verona)
declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:

•
•
•
•

Directiva de Aparatos de Gas /
Directiva (U3
Directiva de Baja Tensión 
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 
Presidente
3DROD Ferroli

TR

Uygunluk beyani
ømalatçi: FERROLI S.p.A.
Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
bu cihazin; asagida yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde oldugunu beyan etmektedir:

•/ Gazla çalistirilan üniteler için Yönetmelik
•<|QHUJH(U3
• Yönerge , Düsük Voltaj
• Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeligi

Baskan
3DROD Ferroli

EN

Declaration of conformity
Manufacturer: FERROLI S.p.A.

Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy
declares that this unit complies with the following EU directives:

• Gas Appliance Directive /
•(U3'LUHFWLYH
• Low Voltage Directive 
• Electromagnetic Compatibility Directive 

President
3DROD Ferroli

FR

Déclaration de conformité
Le constructeur : FERROLI S.p.A.
Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:

•
•
•
•

Directives appareils à gaz /
Directive (U3
Directive basse tension 
Directive Compatibilité Electromagnétique 

Président
3DROD Ferroli

RO

DeclaraĠie de conformitate

Producător: FERROLI S.p.A.
Adresă: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declară că acest aparat este în conformitate cu următoarele directive CEE:

•
•
•
•

Directiva Aparate cu Gaz /
Directiva (U3
Directiva Joasă Tensiune 
Directiva Compatibilitate Electromagnetică 

Preúedinte
3DROD Ferroli

RU

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ: FERROLI S.p.A.,
ɚɞɪɟɫ: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR,
ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦ CEE:

•
•
•
•


Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɨ ɝɚɡɨɜɵɦ ɩɪɢɛɨɪɚɦ /
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ(U3
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ

3DROD Ferroli

UA

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ

ȼɢɪɨɛɧɢɤ: ɤɨɦɩɚɧiɹ FERROLI S.p.A.
ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
ɡɚɹɜɥɹɽ, ɳɨ ɰɟɣ ɚɩɚɪɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɫɿɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɦ ȯɋ:
• Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȯɋ / (Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɪɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɞɥɹ ɝɚɡɨ-ɪɨɡɯɿɞɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ)
• Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ(U3
• Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȯɋ  (Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɪɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɧɚɩɪɭɝɢ)
• Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȯɋ  (Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɪɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ).
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
3DROD Ferroli

FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it

