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1.   GENERALITÃÞI

Aceastã broºurã reprezintã o parte integrantã ºi esenþialã a 
produsului ºi trebuie sã fie pãstratã cu grijã împreunã cu aparatul 
astfel încît sã poatã fi consultatã de cãtre utilizator precum ºi de 
cãtre personalul autorizat pentru asistenþa tehnicã.
Citiþi cu atenþie instrucþiunile ºi recomandãrile incluse în aceastã 
broºurã, deoarece furnizeazã indicaþii importante privind siguranþa 
de instalare, de utilizare ºi de întreþinere.
Acestor instrucþiuni li se vor alãtura ºi cele prezentate în manualul 
de instrucþiuni pentru utilizator.

1.1   RECOMANDÃRI GENERALE
Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru utilizare 
casnicã. Trebuie sã fie conectat la o instalaþie de  încãlzire ºi la o 
reþea de distribuþie a apei calde menajere  compatibile cu prestaþiile 
ºi puterea sa.
Se interzice utilizarea în alte scopuri decît cele precizate.  
Producãtorul nu este considerat responsabil pentru  eventualele 
daune cauzate de folosirea necorespunzãtoare  sau iraþionalã.  
Instalarea, întreþinerea ºi orice altã intervenþie trebuie sã  fie 
efectuate conform normelor în vigoare, indicaþiilor  furnizate de 
producãtor ºi de Centrele de Asistenþã  Tehnicã autorizate.
Tehnicianul care instaleazã aparatul trebuie sã fie autorizat de 
cãtre ISCIR.
O instalare greºitã poate provoca daune persoanelor,  animalelor 
ºi obiectelor, fapt pentru care societatea  producãtoare nu este 
rãspunzãtoare.
Evitaþi utilizarea aparatului de cãtre copii sau de cãtre  persoane 
incapabile nesupravegheate.
Dacã simþiþi miros de gaz, nu acþionaþi întrerupãtoarele  electrice, nu 
folosiþi telefonul sau orice alt obiect care poate provoca scântei.
Deschideþi imediat uºile ºi ferestrele, închideþi robinetul principal 
de gaz (la contor) ºi solicitaþi intervenþia unui Centru de Asistenþã 
Tehnicã autorizat.
În cazul unei absenþe îndelungate din locuinþã închideþi ºi robinetul 
principal de gaz.
Nu sprijiniþi nici un obiect pe aparat.
Nu blocaþi terminalele tuburilor de aspiraþie/evacuare.
Înainte de orice intervenþie la cazan, este necesar sã se întrerupã 
alimentarea electricã închizînd întrerupãtorul exterior cazanului 
“OFF “.
În vederea curãþãrii pãrþilor exterioare se utilizeazã o cârpã umedã 
înmuiatã în apã cu sãpun. Nu este recomandabilã utilizarea de 
detergenþi abrazivi ºi solubili.
În caz de defecþiune ºi/sau funcþionare defectuoasã,  stingeþi  
aparatul, închideþi robinetul de gaz ºi nu-l mai  folosiþi. Pentru 
reparaþii, adresaþi-vã doar unui centru de  asistenþã tehnicã 
autorizat de cãtre producãtor ºi solicitaþi  utilizarea de piese de 
schimb originale.
Notele ºi instrucþiunile tehnice incluse în acest document  se 
adreseazã instalatorilor pentru a le permite acestora o montare 
corectã.
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1.2  VEDERE DE ANSAMBLU

Legendã:

1.      Racord evacuare fum
2.      Prizã de aer
3.      Electroventilator modulant
4.      Colector de fum
5.      Schimbãtor de cãldurã primar
6.      Termostat supraîncãlzire
7.      Sondã de temperatura pe tur
8.      Fibrã ceramicã izolatoare
9.      Arzãtor
10.    Electrod de relevare a flãcãrii
11.    Electrozi de aprindere
12.    Valvã deviatoare motorizatã
13.    Sondã temperaturã apã caldã menajerã
14.    Robinet de golire
15.    Presostat de presiune minimã
16.    Schimbãtor de cãldurã secundar
17.    Valvã de gaz
18.    Aprinzãtor
19.    Filtru intrare apã sanitarã
20.    Robinet de umplere
21.    Pompã de circulaþie cu dezaerator
22.    Supapã de siguranþã 3 bar
23.    Fluxostat circuit sanitar
24.    Camerã de ardere
25.    Sondã temperatura pe retur
26.    Vas de expansiune
27.    Presostat evacuare fum
28.    Prize pentru analiza combustiei

2.   INSTALAREA

Instalarea ºi punerea în funcþiune a cazanului trebuie sã fie 
efectuate de cãtre personal calificat ºi în conformitate cu normele 
de specialitate în vigoare cît ºi cu eventualele prescripþii emise de 
cãtre autoritãþile locale.

2.1   VERIFICÃRI ÎNAINTEA INSTALÃRII
Cazanul este destinat încãlzirii apei la o temperaturã mai  micã decît 
cea de fierbere. Acesta trebuie sã fie conectat la o instalaþie de 
încãlzire cât ºi la o reþea de apã menajerã în funcþie de prestaþiile 
ºi puterea sa.(Vezi Datele Tehnice).
Înainte de a racorda cazanul este necesar sã se efectueze  
urmãtoarele:
- o spãlare corespunzãtoare a conductelor instalaþiilor pentru a 

îndepãrta eventualele reziduuri de la filetãri, sudãri sau murdãrii 
care ar putea compromite funcþionarea  corectã a cazanului;

- o verificare a corespondenþei dintre tipul de gaz disponibil ºi cel 
pentru care a fost echipat cazanul (citiþi inscripþia de pe eticheta 
ambalajului ºi cea de pe plãcuþa din interiorul cazanului);

- un control al tirajului coºului care nu trebuie sã prezinte strangulãri 
sau racorduri pentru evacuarea gazelor arse provenite de la alte 
aparate.

- un control care, în cazul racordãrii la un coº de fum existent, 
sã asigure cã acesta a fost curãþat perfect ºi nu  prezintã 
reziduuri de ardere (zgurã), deoarece o eventualã desprindere 
a acestora poate împiedica trecerea fumului, determinând situaþii  
periculoase.

2.2   AMPLASAREA
Aparatele de tip C, a cãror camerã de ardere ºi circuit de alimentare 
cu aer sunt realizate etanº în raport cu mediul ºi pot fi instalate în 
orice tip de local cu excepþia camerei de baie.
Nu se impune nici o restricþie datoratã condiþiilor de  aerisire ºi 
volum ale localului.
Cazanul trebuie sã fie instalat pe un perete întreg ºi fix  pentru a 
împiedica accesul la pãrþile electrice sub tensiune prin intermediul 
deschiderii din partea posterioarã a acestuia.
Pentru a nu compromite funcþionarea corespunzãtoare a cazanului, 
locul în care va fi instalat trebuie sã respecte condiþiile impuse 
referitoare la temperaturile limitã de funcþionare ºi la protejarea 
împotriva agenþilor atmosferici.
Pentru a crea un spaþiu tehnic, se impune respectarea unor distanþe 
minime care sã garanteze accesul la componentele  cazanului, aºa 
cum este indicat în paragraful 2.4.
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IMPORTANT!
Racordarea la reþeaua electricã trebuie realizatã printr-un 
racord fix (nu cu ºtecher mobil) ºi trebuie prevãzutã cu 
un întrerupãtor bipolar având distanþa de  deschidere a 
contactelor de cel puþin 3 mm.
În cazul înlocuirii cablului electric de alimentare, folosiþi  
exclusiv un cablu cu aceleaºi caracteristici:
(Secþiune 3x0,75 - Ø max exterior 8 mm - Tip H05V2V2-F)
Executaþi racordarea dupã cum urmeazã:
- deschideþi panoul frontal de comandã aºa cum este indicat în 

paragraful  3.3;
- desfaceþi ºuruburile capacului posterior al panoului de comandã 

pentru a ajunge la rigleta cu conectori;  
-  desfaceþi cablul furnizat împreunã cu cazanul, introduceþi noul 

cablu în acelaºi orificiu de trecere ºi strîngeþi-l cu aceeaºi clemã 
de fixare;

- poziþionaþi cablul astfel încât dopul de etanºare sã fie introdus 
corespunzãtor în locaºul din panoul de comandã;

-  legaþi firul albastru (neutru) la borna însemnatã cu “N“;
- legaþi firul maro (fazã) la borna însemnatã cu “L“;
-  Conectaþi firul galben/verde (de împãmântare) la conectorul 

marcat cu simbolul       poziþionat pe interiorul uºiþei posterioare 
a panoului de comandã.

2.4   DISTANÞE  MINIME
Pentru a permite desfãºurarea uºoarã a operaþiunilor de întreþinere 
a cazanului este necesar sã se respecte distanþele minime indicate 
în schemã.

2.5   POZIÞIONAREA CAZANULUI
Utilizaþi o nivelã cu bulã de aer pentru a poziþiona pe perete hârtia 
cu reperele de montaj ºi fixaþi cazanul cu ajutorul ramei metalice ºi 
a diblurilor cu expansiune, conform reperelor de pe hârtie.
Pentru racordarea cazanului puteþi utiliza Kit-urile standard de 
racorduri hidraulice ºi de tuburi de evacuare a fumului fabricate 
de cãtre Merloni TermoSanitari SpA. Informaþii suplimentare puteþi 
obþine din acest manual sau de la  furnizorul cazanului.

2.7   RACORDAREA LA GAZ
Cazanul a fost proiectat pentru utilizarea gazelor ce aparþin grupei 
H din familia a doua (II2H3+) aºa cum rezultã din schema de la 
capitolul 4 “Reglare gaz“.
În cazul în care este necesarã adaptarea cazanului pentru 
funcþionarea cu un alt tip de gaz, se va vedea punctul 4.1.
Începeþi racordarea montând un robinet de izolare, conform 
normelor în vigoare. Înainte de instalare, se recomandã o  curãþare 
corespunzãtoare a conductelor de combustibil pentru a îndepãrta 
eventualele reziduri care ar putea compromite buna funcþionare 
a cazanului.

2.3   DIMENSIUNI DE GABARIT 2.6   RACORDAREA ELECTRICÃ
Pentru o mai mare siguranþã efectuaþi un control  corespunzãtor 
al instalaþiei electrice cu ajutorul unui  personal calificat, deoarece 
producãtorul nu este  rãspunzãtor pentru eventualele daune 
provocate de lipsa legãturii la pãmânt sau de anomalii ale instalaþiei 
de alimentare electricã.
Verificaþi ca instalaþia sã corespundã puterii maxime absorbite de 
cazan (indicate pe plãcuþa metalicã) ºi controlaþi  ca secþiunea 
cablurilor de alimentare sã fie corespunzãtoare.
Cazanul funcþioneazã cu curent alternativ aºa cum rezultã  din 
tabelul cu date tehnice, în care este indicat ºi consumul  maxim.
Asiguraþi-vã cã racordarea cazanului este realizatã cu respectarea 
polaritãþii fazã-nul.

300

Legendã:
A = Tur instalaþie
B = Ieºire apã caldã menajerã
C = Intrare gaz
D = Intrare apã rece
E = Retur instalaþie

���
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2.8   RACORDAREA HIDRAULICÃ

VEDEREA RACORDURILOR CAZANULUI

Legendã:
A = Tur  instalaþie
B =  Ieºire apã caldã menajerã
C =  Intrare gaz
D =  Intrare apã rece
E =  Retur instalaþie
F =  Robinet de umplere
G = Evacuare supapã de siguranþã
H = Robinet de golire

În figura de mai sus sunt prezentate conexiunile pentru racordarea 
hidraulicã ºi la gaz a cazanului. Instrucþiuni  mai detaliate privind 
racordarea la instalaþie sunt prezentate în ambalajul kitului de 
racorduri hidraulice.
Verificaþi ca presiunea maximã din reþea sã nu depãºeascã 6 bar; în 
caz contrar, este necesarã montarea unui reductor de presiune.
Presiunea minimã pentru funcþionarea dispozitivelor de reglare a 
producerii de apã caldã menajerã este de 0,2 bar. 
Este posibilã inserarea în aval de filtrul de apã rece a unui  limitator 
de debit cu pastilã, aºa cum este prezentat în imagine.
Acesta are scopul de a evita livrarea de apã insuficient de caldã în 
cazul deschiderii excesive a robineþilor la consumatori.
Pentru dimensionarea sistemului de þevi ºi a radiatoarelor instalaþiei, 
se estimeazã valoarea sarcinii hidraulice în funcþie de debitul 
solicitat, conform valorilor prezentate în  graficul de mai jos.

PREVALENÞA REZIDUALÃ A CAZANULUI

H

G

F

A B C D E

24 kW

28/31 kW

Cazanul este prevãzut cu un by-pass automat care garanteazã un 
debit corect de apã prin schimbãtorul principal în cazul unei instalaþii 
cu debit variabil (robineþi  termostatici, etc.)
Descãrcarea dispozitivului de suprapresiune trebuie sã fie conectatã 
la un sifon de descãrcare cu posibilitatea de control vizual, pentru 
a evita ca în caz de intervenþie a acestuia, sã se producã daune 
la persoane, animale ºi lucruri, ºi de care constructorul nu este 
responsabil.

2.9  RACORDAREA CONDUCTELOR DE ASPIRAÞIE 
AER ªI EVACUARE FUM

Cazanul este destinat conectãrii la un sistem de evacuare a fumului 
coaxial.

AVERTIZÃRI
Canazul adapteazã în mod automat ventilaþia la tipologia 
de instalare ºi la lungimea conductei. 

Existã ºi posibilitatea de a utiliza un sistem de evacuare a fumului 
cu tuburi separate, montând un adaptator special pe colectorul 
de evacuare ºi introducând tubul de aer în racordul (priza de aer) 
prevãzut în vecinãtatea colectorului.  
Pentru a utiliza acest racord este necesar:
1. Sã se îndepãrteze fundul prizei de aer tãindu-l cu un cuþit (cutter);

2. Sã se introducã 
tubul curbat în 
interiorul prizei 
de aer pânã la 
nivelul bordurii 
inferioare. 

 (Nu este nece-
sarã utilizarea 
vreunei garnituri 
sau soluþii de 
etanºare).
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Schemele prezintã câteva modalitãþi de evacuare a fumului cu 
tuburi coaxiale sau separate.
Pentru obþinerea de informaþii suplimentare  asupra accesoriilor de 
evacuare/aspirare  consultaþi manualul de accesorii disponibile.

In cazul particular de 
evacuare cu tuburi 
coaxiale ºi în care 
cazanul se gãseºte 
la o distanþã minimþã 
de 6 cm de perete, 
trebuie efectuatã o 
gaurã în perete pentru 
a permite o asamblare 
mai bunã între curba 
de aspiraþie aer ºI tubul 
care strapunge si iese 
di perete (vezi figura 
alãturatã).

Poziþionarea diafragmei

AVERTIZARE
Dacã ieºirea fumului aleasã 
prevede folosirea diafragmei 
pe baza tabelelor specificate, 
instalarea acestuia este obli-
gatoare

TIPURI DE 
EVACUÃRI COAXIALE

TIPURI DE EVACUÃRI CU TUBURI SEPARATE

Componentele însemnate cu * 
sunt prezente în funcþie de tipul 
sistemului de evacuare a fumului, 
achiziþionat de instalator (vezi 
instrucþiunile din kit-ul de tuburi ).
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24 kW
28 kW
31 kW

Formare de condens pe tubul de evacuare a fumului
Tuburi neizolate                 Tuburi izolate

    ------                 NO               ------               NO

Tipul
evacuãrii

Lungime 
maximã

Sisteme
coaxiale
Æ 60/100

C12 (xx)
C32 (xx)
C42 (xx)

L = 4 m NO                  NO NO                  NO

L = Suma lungimilor conductelor de aspiraþie aer ºi evacuare fum

24 kW Tipul
evacuãrii

Diafragmã 
Æ 42 mm

fãrã 
Diafragmã

Lungime 
maximã

Formare de condens pe tubul de evacuare a fumului
Tuburi neizolate                 Tuburi izolate

Æ 42                   NO                   Æ 42                 NO

Sisteme 
ramificate
Æ 80/80

C12, C32, C42 
S1=S2

C52, C82
S1 (1m) + S2

NO L max 
30+30 m 30+30 m NO 4 m NO 15 m

L max = 1+59
(S1+S2) NO 1 + 59 m 4 m NO 15 m NO

28 kW Tipul
evacuãrii

Diafragmã  
Æ 45 mm

fãrã 
Diafragmã

Lungime 
maximã

Formare de condens pe tubul de evacuare a fumului
Tuburi neizolate                 Tuburi izolate

Æ 45                   NO                   Æ 45                 NO

Sisteme 
ramificate
Æ 80/80

C12, C32, C42 
S1=S2

C52, C82
S1 (1m) + S2

NO L max 
25+25 m 25+25 m NO 6 m NO 20 m

L max 
S1= 1 m min
S2= < 27 m 

L max 
S1= 1 m min
S2= > 27 m

1 + 39 m 4 m NO 19 m NO

31 kW Tipul
evacuãrii

Diafragmã  
Æ 45 mm

fãrã
Diafragmã

Lungime 
maximã

Formare de condens pe tubul de evacuare a fumului
Tuburi neizolate                 Tuburi izolate

Æ 45                   NO                   Æ 45                 NO

Sisteme 
ramificate
Æ 80/80

C12, C32, C42 
S1=S2

C52, C82
S1 (1m) + S2

NO L max 
22+22 m 22+22 m NO 7 m NO 23 m

L max = 1+38
(S1+S2) NO 1 + 38 m 6 m NO 23 m NO

2.10   CONECTAREA TERMOSTATULUI DE CAMERÃ
Pentru a efectua legãtura termostatului ambient este necesar:
1  Deschideþi panoul de comandã conform indicaþiilor de la 

paragraful 3,3.
2  Introduceþi cablul termostatului în dispozitivul de trecere a 

cablului ºi fixaþi-l cu ajutorul dispozitivului de fixare a cablului 
predispus, ºi deci conectaþi cele douã fire la borna electronicã 
poziþionatã pe latura anterioarã a cutiei de instrumente eliminând 
puntea de conectare.

Valoarea L a lungimii maxime, prezentatã în tabel  include terminalul 
fum/aer, iar pentru sistemele coaxiale  þine cont ºi de un cot.
Tipurile C52 trebuie sã respecte urmãtoarele indicaþii:
1 -Menþinerea aceloraºi diametre Ø80mm pentruconductele de 

aspiraþie ºi evacuare.
2 -Dacã doriþi sã introduceþi curbe în sistemul de aspiraþie ºi/sau 

de evacuare trebuie sã se ia în considerare pentru fiecare din 
ele o lungime echivalentã  ce va fi utilizatã la calculul lungimii 
maxime.

3 -Evacuarea fumului trebuie sã fie fãcutã la o înãlþime mai mare 
cu cel puþin 0,5 m peste vîrful acoperiºului, în cazul în care se 
situeazã pe latura opusã faþã de cel al prizei de aspiraþie aer (o 
astfel de condiþie nu este obligatorie dacã aspiraþia ºi evacuarea 
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2.11  SCHEMA ELECTRICÃ    
Legendã:

A = Deep-Switch
6 – Configuraþie din fabricã în poziþia B
5 – Post-ventilaþie dupã prelevare sanitarã A=DA – B=NU (din fabricã în poziþia B)
4 – Configuraþie din fabricã în poziþia B
3 – Instalaþii la temperaturi joase (A= 38-48°C – B= 42-82°C – din fabricã în poziþia B)
2 – Întârziere la aprindere (A=0 – B=2 minue – din fabricã în poziþia B)
1 – Configuraþie din fabricã în poziþia B

B = Comutator varã/iarnã - reglare temperaturã încãlzire  
C = Conector telecomanda
D = Reglare temperaturã apã caldã menajerã
E = Reglare aprindere lentã
F = Reglare putere maximã de încãlzire
G = Selector pornit/oprit (ON/OFF)
H = EEPROM (*vezi nota)
I  = Conector ceas programator (crono-termostat)
L = Buton de deblocare (resetare/repornire)
M= Selector mod funcþionare Economic/Confort
O = Conectare Display
R = Transformator

A01=  Pompã de circulaþie
A02= Electroventilator modulant
A03= Alimentare aprinzãtor
A04= Alimentare  valvã de gaz
A05= Supapã deviatoare motorizare

A07= Senzor flacãrã
A08= Sondã de temperatura pe tur
A09= Sondã temperaturã apã caldã menajerã
A10= Fluxostat circuit sanitar
A11= Presostat de presiune minimã
A12= Modulator valvã gaz
A13= Presostat fum
A14= Termostat reglare temperaturã
A15= Programator orar / Termostat de camerã
A16= Viteze pompã de circulaþie
A17= Senzor Hall ventilator
A18= Sondã temperatura pe retur

CULORI:
Gr  = Gri
Bi   = Alb
Ro = Roºu
Mr  = Maro
Bl   = Albastru
Nr  = Negru
Rs  = Roºu
Ar  = Oranj
G/V =Galben/Verde

FUSE

FUSE

1
2

4
5

6
3

O
N

5 6
A B

CN203 CN206

CN206 CN205CN203 CN201 CN303 CN304CN302

CN201 CN300

C
N

30
2

C
N

30
3

CN304

CN205

CN200

H

L

M

I

N O

P

Q

A16 A17 A18

G
/V A
r
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AVERTIZARE
În caz de substituire a 
fiºei, deconectaþi eepromul 
(lãsându-l conectat la 
cutia de instrumente) ºi 
reconectându-l la noua fiºã.
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2.13  SCHEMA  HIDRAULICÃ
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3.  PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE

IMPORTANT!
Înainte  de  orice  intervenþie  la  cazan  este  necesar sã se 
întrerupã  alimentarea  electricã închizând întrerupãtorul din 
exteriorul cazanului.

3.1.  PREGÃTIREA ÎN VEDEREA FUNCÞIONÃRII
Pentru a garanta siguranþa ºi corecta funcþionare a  cazanului ºi 
pentru a valida garanþia, prima aprindere  a cazanului (punerea 
în funcþiune) trebuie sã fie executatã de cãtre un Centru de 
Asistenþã Tehnicã autorizat ARISTON.

Verificaþi ca gazul folosit, tensiunea ºi frecvenþa de alimentare 
electricã sã coincidã cu datele prezentate pe  tãbliþa de identificare 
a cazanului.

UMPLEREA CIRCUITELOR ELECTRICE
Procedaþi dupã cum urmeazã:
-  deschideþi aerisitoarele radiatoarelor din instalaþie;
-  deschideþi treptat robinetul de umplere a cazanului ºi închideþi 

aerisitoarele radiatoarelor atunci când începe sã iasã apã;
-  închideþi robinetul de umplere a cazanului atunci când  presiunea 

indicatã pe manometru este de peste 1 bar.
ALIMENTARE CU GAZ
Deschideþi robinetul situat lângã contorului de gaz ºi pe cel situat 
sub cazan ºi verificaþi etanºeitatea racordului gaz, depistând 
eventualele pierderi cu un amestec de apã cu  sãpun (spumã de 
bãrbierit).

3.2  PANOUL DE COMANDÃ

Legendã:
1. Electroventilator modulant
2. Schimbãtor de cãldurã primar
3. Termostat supratemperaturã
4. Sondã de temperatura pe tur
5. Arzãtor
6. Electrod de relevare a flãcãrii
7. Electrozi de aprindere
8. Supapã deviatoare motorizatã
9. Presostat de presiune minimã
10. Robinet de golire
11. Sondã temperaturã apã caldã menajerã
12. Schimbãtor de cãldurã secundar
13. Valvã de gaz
14. Fluxostat circuit sanitar
15. Filtru intrare apã sanitarã
16. Robinet de umplere cazan
17. By-pass automat
18. Supapã de siguranþã 3 bar
19. Manometru
20. Pompã de circulaþie cu dezaerator
21. Sondã temperatura pe retur
22. Vas de expansiune
23. Presostat fum

A. Tur încãlzire 3/4"
B. Ieºire apã caldã 1/2"
C. Intrare gaz 3/4"
D. Intrare apã rece 1/2"
E. Retur încãlzire  3/4"

DESCRIEREA PÃRÞILOR  COMPONENTE
A. Intrerupãtor pornit/oprit
B. Buton reglare temperaturã apã caldã menajerã (varã)
C. Buton selecþie (iarnã) ºi reglare temperaturã încãlzire
D. Buton de deblocare datoritã blocãrii sistemului de  aprindere  

ºi/sau supraîncãlzire/Funcþie test coº de fum
E. Selector de funcþionare “Economie/Comfort“
F. Semnalizare funcþionare de varã
G. Semnalizare de blocare a funcþionãrii
H. Semnalizare funcþionare încãlzire (verde)
I. Display
J. Loc amplasare ceas programator (Opþional)
K. Manometru
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3.4  PRIMA  APRINDERE
Verificãrile  ce  trebuie  efectuate  înainte  de  prima  aprindere  
sunt  urmãtoarele:
1 - Asiguraþi-vã cã:

-  racordul electric a fost efectuat în mod corect prin montarea 
unui întrerupãtor bipolar cu distanþa minimã de deschidere a 
contactelor de 3 mm ºi firul de legare la pãmânt este racordat 
corect.

- dacã presiunea este mai micã de 1 bar, completaþi cu apã  
pânã la restabilirea acestei valori;

-  robinetul de gaz trebuie sã fie închis
-  desfaceþi dopul frontal al pompei ºi deblocaþi rotorul învârtindul 

în sens orar cu ajutorul unei ºurubelniþe.
2. Alimentaþi cu tensiune cazanul rotind întrerupãtorul “A” în poziþia 

I, pe display va apãrea afiºatã puterea cazanului (ex: P 28).
 Dupã 10 sec. cazanul va începe procedura de autoadaptare 

la sistemul de evacuare fum (semnalizat pe display cu:                   
P UP) modulând turaþia ventilatorului de la minim pânã la 
turaþia necesarã anclanºãrii presostatului de fum. Aceastã 
secvenþã poate dura între 2 ºi 5 minute.

 La terminarea acestei secvenþe centrala este gata sã 
funcþioneze, display-ul indicã on.

 Pozitionaþi apoi regulatorul “C” între minim ºi maxim pentru 
obþinerea confortului dorit.

 La sfârºit boilerul va tenta aprinderea iar dupã 7 secunde va 
semnaliza blocarea din motiv de neaprindere, pe display va 
apãrea A 01 apoi:
- slãbiþi dopul frontal al pompei pentru a elimina  

eventualele goluri de aer;
-   repetaþi evacuarea aerului din radiatoare;
-  deschideþi un robinet de apã caldã pentru o scurtã  perioadã  

de  timp;
-  controlaþi presiunea din instalaþie ºi, dacã aceasta este 

redusã, deschideþi din nou robinetul de umplere pentru  a o 
readuce la 1 bar.

3 - Controlaþi ca tuburile de evacuare a fumului sã nu fie înfundate 
ºi terminalele de evacuare sã nu fie obturate.

4 - Asiguraþi-vã cã eventualele clapete de reglare (ºibãre) sã fie 
deschise.

5 - Deschideþi robinetul de gaz ºi verificaþi etanºeitatea racordurilor, 
inclusiv cea a arzãtorului, utilizând o soluþie  cu sãpun ºi dacã 
este necesar eliminaþi cauza eventualelor  pierderi de gaz.

6 - Deblocaþi sistemul de aprindere apãsând pe butonul “D“ de 
resetare. Scânteia va aprinde arzãtorul, dacã acest lucru  nu se 
va produce la prima încercare, repetaþi aceastã operaþiune.

7 - Verificaþi valoarea presiunii minime ºi maxime a gazului  
la arzãtor ºi reglaþi-o conform tabelului de la capitolul 4 - 
REGLARE GAZ.

PROCEDURA DE AUTOADAPTARE LA INTALAÞIA DE 
EVACUARE FUMI
Odatã termiantã procedura mai sus indicatã repetaþi, cu canazul 
rece, procedura de autoadaptare la sistemul de evacuare fum 
astfel:
1. rotiþi butonul "A" in posiþia 0;
2. întrerupeþi (OFF) alimentarea electricã din exteriorul centralei;
3. recuplaþi (ON) alimentarea externã a centralei;
4.  aºteptaþi 10 secunde dupã care rotiþi butonul "A" în poziþia I;
5.  centrala va iniþia procedura de autoadaptare la sistemul de 

evacuare fum, semnalizat de display: P UP (procedura poate 
dura ºi 5 minute).).

Dupã terminarea proceduril 
semnizalirea P UP va dispãrea.

AVERTIZARE!
Aceastã procedurã se va face 
obligatoriu atãt la prima aprindere 
fãcutã la instalaþia de evacuare a 
fumului.

3.3   INSTRUCÞIUNI PENTRU DEMONTAREA 
        MANTALELOR
Pentru a pãtrunde în interiorul cazanului este necesar sã  se 
deºurubeze ºuruburile de fixare ale panoului de comandã aflate 
în partea inferioarã a acestuia.
Panoul de comandã coboarã spre partea de jos ºi tras  înainte se 
roteºte pe doi pivoþi laterali.
Panoul de comandã se menþine într-o poziþie orizontalã care permite 
accesul în pãrþile interne ale  cazanului.
Pentru a demonta mantaua anterioarã este necesar:
-  sã se desfacã ºuruburile frontale inferioare,
-  sã fie ridicatã în sus ºi sã fie desprinsã de dispozitivele de fixare 

(agãþare) superioare.
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3.5  REGLAREA FUNCÞIONÃRII
Este posibil sã se regleze:
  - temperatura apei de încãlzire acþionând asupra  butonului “C“
  - temperatura apei menajere acþionând asupra butonului “B“
  - selecþionaþi funcþia “economy”-E- sau funcþia “comfort“ -C- 

acþionând asupra selectorului “E“;  funcþia economy este condiþia 
normalã pentru funcþionarea cazanului, la care apa menajerã 
este încãlzitã doar atunci când începe sã fie consumatã de 
utilizator.

 Funcþia comfort este o condiþie deosebitã de funcþio-nare la care 
apa aflatã în schimbãtorul primar este  menþinutã într-o stare de 
preîncãlzire cu scopul de a  obþine o livrare mai rapidã a apei calde 
menajere la  cerere, cu un evident plus de confort pentru beneficiar.

Pentru a avea acces la zonele rezervate operaþiunilor de reglare 
este necesar sã se deschidã panoul de comandã, dupã cum este 
indicat în paragraful 3.3, apoi îndepãrtaþi capacul posterioar prin 
desfacerea celor douã ºuruburi.

Se obþine astfel accesul la placa electronicã ºi la urmã-toarele 
componente:
1. conector cablu de alimentare;
2. fuzibili;
3. potenþiometru aprindere lentã etalonat deja în fabricã pentru 

gazul pentru care a fost predispus boilerul;
4. potenþiometru maximã putere termicã de încãlzire reglabilã de la 

puterea minimã la cea maximã (deja etalonat în fabricã la 70% 
din puterea termicã maximã);

5. selector pentru reglarea întârzierii de aprindere (fixat în fabricã 
la douã minute - poziþia B - vezi paragraful 2.12);

6. selector pentru instalaþii la temperaturi joase sau standard (vezi 
parag. 2.12);

7. selector Postventilare (vezi schemã electricã) care dus în poziþia 
A activeazã postventilarea (din fabricã iese mereu dezactivatã 
– poziþie B – vezi parag. 2.12)

8. conector legãturã ceas programator (opþional);
9. conector legãturã Control Distanþã Clima Manager (opþional). 

3.6  ANALIZA COMBUSTIEI
Cazanul are în partea exterioarã a colectorului de  evacuare a fumului 
douã prize pentru mãsurarea temperaturii gazelor arse ºi a aerului 
necesar combustiei,  a concentraþiilor de O2, CO2, NOx, etc.
Pentru a avea acces la acele prize este necesarã deºurubarea 
ºuruburilor frontale ºI îndepãrtaþI pastila metallicã cu garnitura de 
etanºare.
Condiþiile optime de probã se obþin prin activarea funcþiei test coº de 
fum (apãsaþI tasta RESET “D” timp de 10 secunde (pe display va 
apãrea "SC"); cazanul va funcþiona din nou normal in mod automat 
dupã cinci minute, sau dupã ce aþI efectuat un ON/OFF (butonul 
“A”) al cazanului. La sfarºit repoziþionaþI correct plãcuþa metallicã 
ºI verificaþI etanºeitatea.

3.7 CONTROLUL  EVACUÃRII  FUMULUI
În cazan se poate controla realizarea corectã a aspiraþiei/eva-cuãrii 
verificând pierderile de sarcinã generate de sistemul adoptat. Cu 
ajutorul unui manometru diferenþial legat la prizele de test ale 
camerei de ardere este posibilã mãsurarea diferenþei de presiune 
DP ce acþioneazã presostatul de fum.
Valoarea mãsuratã nu trebuie sã fie mai micã de 0.55 mbar (24 
kW) - 0.60 mbar (28 kW) - 0,90 mbar (31 kW) în  condiþii de putere 
termicã maximã pentru a avea o funcþionare corectã ºi stabilã a 
cazanului.
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Oprire de siguranþã „E”
În cazul în care are loc o oprire de siguranþã (vizualizatã în funcþie 
de codul specificat în tabel), nu trebuie sã interveniþi: cazanul 
va încerca sã-ºi revinã în mod automat ºi va tenta o repornire. 
Dacã acest lucru nu va avea loc, solicitaþi intervenþia Centrului de 
Asistenþã autorizat.
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      DISPALY CAUZA

INTERVENÞIE DE PROTECÞIE CIRCULATOAR 
(dupã 40 sec.) vezi nota alãturatã
CIRCUIT DESCHIS AL SONDEI 
SANITARE

SCURTCIRCUIT AL SONDEI SANITARE

CIRCUIT DESCHIS AL SONDEI DE TUR 
ÎNCÃLZIRE
SCURTCIRCUIT AL SONDEI DE TUR 
ÎNCÃLZIRE
CIRCUIT DESCHIS AL SONDEI DE RETUR 
ÎNCÃLZIRE
SCURTCIRCUIT AL SONDEI DE RETUR 
ÎNCÃLZIRE
FLACÃRÃ RELEVATÃ CU SUPAPA DE GAZ 
ÎNCHISÃ
CONSENS LA PRESOSTATUL DE FUM 
ÎNAINTE DE APRINDERE
LIPSÃ CONFIRMARE EVACUARE FUM, DIN 
PRESOSTAT, CU VENTILATORUL ACRIVAT
PREA  MULTE ÎNCERCÃRI  DE REPORNIRE 
DIN TASTA RESET (>5)

E 02

E 04

E 05

E 06

E 07

E 08

E 09

E 20

E 33

E 34

E 99

În caz de eroare E 02 verificaþi, înainte de a chema tehnicianul 
calificat, pe hidrometru, ca presiunea apei în instalaþie sã fie de 1 
bar. Dacã este necesar rearmaþi presiunea cu ajutorul robinetului de 
umplere, situat sub cazan, ºi efectuaþi un ON/OFF prin intermediul 
selectorului „A”. 
Dacã se produc cãderi de presiune frecvente în instalaþie, solicitaþi 
verificarea de cãtre hidraulic a unor eventuale scurgeri de apã.

Siguranþã  anti-îngheþ
    Cazanul este dotat cu un dispozitiv care, în cazul în care 

temperatura scade sub 80C activeazã pompa de circulaþie 
pana la atingerea a 180C. Dacã temperatura scade sub 30C, 
se aprinde arzãtorul la putere minimã pana la atingerea unei 
temperaturi de 330C. Acest system de siguranþã este activ atãt 
pentru circuitul sanitary cat si pentru cel de încãlzire.

    Un astfel de dispozitiv se activeazã doar atunci când cazanul 
este în perfectã stare de funcþionare:

    - presiunea din instalaþie este suficientã
    - cazanul este alimentat electric ºi cu gaz
Siguranþã pompã de circulaþie
     Pentru a proteja pompa de circulaþie ºI a evita blocajul, cazanul 

va porni pompa de circulaþie la fiecare 21 de ore de la ultima 
acþionare ºi/sau funcþionare de 20 de secunde.

Important
Dacã oprirea se repetã cu frecvenþã, se recomandã 
intervenþia Centrului de Asistenþã Tehnicã autorizat.
Din motive de siguranþã, cazanul va permite în orice caz 
un numãr maxim de 5 încercãri în 15 minute (apãsãri ale 
butonului RESET). 
În caz de blocare atât sporadicã cât ºi izolatã, nu constituie 
o problemã.

3.8 SISTEME DE PROTECÞIE A CAZANULUI

În caz de probleme de funcþionare a boilerului, placa electronicã 
efectueazã, dacã este necesar, o oprire a cazanului.
Existã douã tipologii de oprire a maºinii:
Blocaj de funcþionare (A)
Oprire de siguranþã (E)

Blocaj de funcþionare „A”
Acest tip de stop, zis „nevolatil”, se vizualizeazã pe display ca un 
numãr precedat de litera (A) se ilumineazã simbolul roºu, aºa cum 
aratã tabelul urmãtor. 
Stopul poate fi eliminat apãsând pe 
butonul de RESET „D”.

În tabel fiecare cod de eroare 
se asociazã cauzei care l-a 
determinat.

       DISPLAY  CAUZA

OPRIRE DIN LIPSÃ DE APRINDERE 
AUTOMATICÃ A ARZÃTORULUI
OPRIRE DIN CAUZA DEPÃªIRII 
TEMPERATURII LIMITÃ
TURAÞIE INCORECTÃ A
VENTILATORULUI
PROBLEMÃ ÎN SISTEMUL DE EVACUARE A 
FUMULUI
FUNCÞIONARE DEFECTUOASÃ A 
SENZORULUI HALL AL VENTILATORULUI
OPRIRE DIN CAUZA ERORII ÎN LOGICA DE 
FUNCÞIONARE
OPRIRE DIN CAUZA ERORII ÎN LOGICA DE 
FUNCÞIONARE
OPRIRE DIN CAUZA ERORII ÎN LOGICA DE 
FUNCÞIONARE

A 01

A 03

A 34

A 35

A 91

A 97

A 98

A 99
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ATENÞIE
Canazul rãmâne alimentat electric.
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3.9   OPERAÞIUNI DE GOLIRE A INSTALAÞIEI
GOLIREA  INSTALAÞIEI  DE  ÎNCÃLZIRE
Nu este recomandatã golirea frecventã a instalaþiei de încãlzire 
deoarece schimbãrile apei determinã creºterea depunerilor de 
calcar în interiorul cazanului ºi a corpurilor de încãlzit.
Dacã pe perioada iernii instalaþia termicã nu este  folositã, dar 
existã pericol de îngheþ, este necesar sã se  adauge antigel în 
apa din instalaþie.
Golirea instalaþiei de încãlzire se poate executa în felul  urmãtor:
1.  Închideþi cazanul
2. Deschideþi panoul cu instrumente conform indicaþiilor de la 

paragraful 3,3
3. Conectaþi un mic tub la garnitura situatã pe grupul din alamã de 

trimitere a cazanului.
 Slãbiþi selectorul pânã la ieºirea apei din tubuleþ, evitând 

deºurubarea completã a acestuia.
4. Goliþi instalaþia din punctele cele mai joase (unde sunt 

prevãzute).

GOLIREA  INSTALAÞIEI  SANITARE
Ori de câte ori existã pericol de îngheþ, trebuie sã se goleascã 
instalaþia sanitarã, dupã cum urmeazã:
- închideþi robinetul reþelei de alimentare cu apã rece;
- deschideþi toate robinetele de apã caldã ºi rece;
- goliþi instalaþia prin punctele cele mai joase (acolo unde sunt 

prevãzuþi robineþi de golire).



14 15

CATEGORIA  II2H3+                                                                                       Gaz  metan       Gaz lichefiat Butan  Gaz lichefiat Propan  
                                                                                                                          G20                         G30 G31
Indice Wobbe inferior (15°C, 1013 mbar)                         MJ/m3h                    45.67                        35.6 70.69
Presiune nominalã de alimentare                                     mbar                          20                            20 37
Presiune minimã de alimentare                                       mbar                          16                            16 25

24 MFFI
Arzãtor principal: 14 duze de diam.                                  mm                           1.25                         0.72 0.72
Consumuri (15°C, 1013mbar)                                           m3/h                          2.80                            - -
Consumuri (15°C, 1013mbar)                                           kg/h                            -                            2.09 2.06

   Presiune la ieºirea valvei de gaz: maximã – minimã       mbar                    10.3 - 2.1                  (*) - 5.6 (*) - 7.5
28 MFFI
Arzãtor principal: 14 duze de diam.                                 mm                           1.30                         0.77 0.77
Consumuri (15°C, 1013mbar)                                           m3/h                          3.19                            - -
Consumuri (15°C, 1013mbar)                                           kg/h                            -                            2.38 2.34
Presiune la ieºirea valvei de gaz: maximã – minimã       mbar                    11.0 - 2.0                    (*) - 5 (*) - 6.2
31 MFFI
Arzãtor principal: 14 duze de diam.                                  mm                           1.35                         0.80 0.80
Consumuri (15°C, 1013mbar)                                           m3/h                          3.54                            - -
Consumuri (15°C, 1013mbar)                                           kg/h                            -                            2.64 2.60
Presiune la ieºirea valvei de gaz: maximã – minimã       mbar                    11.8 - 2.1                  (*) - 6.2 (*) - 6.5

[1 mbar  =  10,197  mm c.a.] 

(*) Presiunea la ieºirea valvei de gaz se obþine strângând complet 
ºurubul solenoidului. Presiunea maximã a gazului la  arzãtor 
va fi egalã cu presiunea nominalã de alimentare (vezi  tabelul) 
minus pierderile de sarcinã din interiorul valvei de gaz.

4.  REGLAREA GAZULUI

RODZAJ GAZU                                                                                                          Gaz  metan        Gaz lichefiat Butan    Gaz lichefiat Propan  
                                                                                                                                  G20                         G30                             G31
                                                                                                                                                                               
24 kW      Presiune recomandabilã pentru aprinderea lentã  (mbar)                                  5.4                            13.3                                13.3
28 kW      Presiune recomandabilã pentru aprinderea lentã (mbar)                                   5.5                             12                                  12
31 kW      Presiune recomandabilã pentru aprinderea lentã (mbar)                                   3.5                             12                                  12

4.1   SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ
Cazanul poate fi transformat pentru a fi folosit cu gaz  metan (G20) 
sau cu gaz lichefiat (G30-31) numai de cãtre un Centru de Asistenþã 
Tehnicã Autorizat de MTS ROMÂNIA.

Operaþiunile ce trebuie efectuate sunt urmãtoarele:
1. Înlocuirea duzelor arzãtorului principal (vezi tabel cap.4)
2. Reglarea debitului termic maxim ºi minim al cazanului (vezi tabel 

cap.4)
3. Înlocuirea plãcuþei cu tipul de gaz
4. Reglarea puterii maxime de încãlzire
5. Reglarea presiunii de aprindere lentã

SEMNIFICATIILE ETICHETEI
CARACTERISTICI
Legenda:
1.  Marca 
2. Produs de 
3.  Model – cod
4.  Numar matricola – nr. de omologare
5.  Tara de destinatie – categoria
6.  Cazan reglat pentru gaz
7.  Tip
8.  Date electrice
9.  Pres. max. apa calda menajera
10. Pres. max. apa incalzire
11. NOx
12. Eficienta
13. Debit termic nominal
14. Putere termica utila
15. Temperatura ambianta de functionare max-min
16. Temperatura max. de incalzire
17. Gaze utilizabile

1 2

3
4

MIN          MAX

5

6

8
10 11

12

17

15

169
13
14

7
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5.  ÎNTREÞINEREA

Se recomandã efectuarea la aparat, cel puþin o datã pe an, a 
urmãtoarelor controale:
(Pentru amãnunte vezi paragraful 3.3)
1  - Controlul etanºãrilor pãrþii de apã, cu eventuala înlocuire a 

garniturilor ºi refacerea etanºãrii.
2  - Controlul etanºãrilor pãrþii de gaz, cu o eventuala înlocuire a 

garniturilor ºi refacerea etanºãrii.
3  - Controlul vizual al stãrii de ansamblu a aparatului, dacã 

este necesar eventuala demontare ºi curãþare a camerei de 
ardere.

4  - Controlul vizual al camerei de ardere ºi eventualacurãþare a 
arzãtoarelor, ºi dacã este necesar, eventuala demontare ºi 
curãþare a injectoarelor.

5  - Controlul vizual al schimbãtorului de cãldurã primar:
     - verificarea supraîncãlzirii pachetului lamelar,
     - curãþarea schimbãtorului pe partea de fum.
6  - Reglarea debitului corect de gaz: debitul la aprindere, la 

încãrcare parþialã ºi la încãrcare maximã.
7  - Verificarea funcþionãrii sistemelor de siguranþã pentru 

încãlzire:
     - siguranþa la temperatura limitã,
     - siguranþa la presiunea limitã
8  - Verificarea funcþionãrii sistemelor de siguranþã pentru partea 

de gaz:
     - siguranþa la lipsã gaz sau flacãrã;
     - siguranþa valvei de gaz.
9  - Controlul corectei racordãri la instalaþia electricã
10 - Controlul eficienþei producerii de apã caldã menajerã prin 

verificarea debitului ºi temperaturii corespunzãtoare.
11 - Controlul evacuãrii produselor rezultate în urma procesului de 

ardere.
12 - Controlul general al funcþionãrii aparatului.
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Certificare CE                                                                                        
Capacitate termicã max./min                                                                kW
Putere termicã max./min.                                                                       kW
Randament la capacitate termicã nominalã                                          %
Randament la 30% din capacitatea termicã nominalã                          %
Pierderi de cãldurã prin înveliº (DT=50°C)                                            %
Pierderi la coº cu arzãtorul în funcþiune                                                %
Pierderi la coº arzãtorul oprit                                                                 %
Debit maxim de fum (pentru metan)                                                      kg/h
Pierdere de presiune disponibilã pentru evacuarea fumului                 Mbar
Consum la putere nominalã (G20 metan)                                              m3/h
(15°C, 1013 mbar)(G30 butan – G31 propan)                                       kg/h
Temperaturã fum la putere nominalã (metan)                                       °C
Conþinut de CO2                                                                                    %
Temperaturã minimã mediu ambiant                                                     °C
Pierdere de sarcinã pentru apã (max) (DT=20°C)                                 mbar
Temperaturã încãlzire max/min                                                            °C
Temperaturã apã caldã menajerã max/min                                          °C
Debit de apã caldã menajerã DT=25°C                                                l/min 
Debit de apã caldã menajerã DT=35°C                                                 l/min
Consum minim de apã caldã menajerã                                                l/min
Presiune apã sanitarã (max/min)                                                          bar
Capacitate vas expansiune                                                                   l
Presiune de preîncãrcare                                                                      bar
Conþinut maxim de apã în instalaþie                                                       l
Presiune maximã de încãlzire                                                                bar
Presiune nominalã Gaz Metan (G20)                                                    mbar
                                 Gaze Lichefiate (G30-G31)                                  mbar
Tensiune/Frecvenþã de alimentare                                                        V/Hz
Putere electricã absorbitã totalã                                                            W
Grad de protecþie instalaþie electricã                                                     IP

24 MFFI

0694BO4008
26.5 / 11.0
24.6 / 9.99

93
91.6
0.1
6.9
0.4

61.934
1.65
2.80

2.09 / 2.06
117.6
5.92
+5
200

82 / 38
56 / 36
14.1
10.1
2.5

6 / 02
6
1

130
3

20
37

230 / 50
155
24D

28 MFFI

0694BO4008
30.2 / 12.0
28.1 / 10.7

92.9
91.1
0.4
6.7
0.4

64.979
1.4

3.19
2.38 / 2.34

123.8
6.44
+5
200

82 / 38
56 / 36
16.1
11.5
2.5

6 / 02
6
1

130
3

20
37

230 / 50
148 
24D

31 MFFI

0694BO4008
33.5 / 14.0
31.0 / 12.6

92.4
91.4
1.1
6.5
0.4

74.347
1.6

3.54
2.64 / 2.60

132.1
6.24
+5
200

82 / 38
56 / 36
17.7
12.7
2.5

6 / 0.2
6
1

130
3

20
37

230 / 50
165
24D

6.  DATE  TEHNICE

Merloni Termosanitari Romania
Str. Johann Strauss, nr. 2A,
sector 2, Bucuresti
Tel.   +4 (01) 2319521
         +4 (01) 2319521
Fax.  +4 (01) 2319475
e-mail: service@mtsgroup.ro

099841871111


