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Instrucţiuni de siguranţă

Dacă simţiti miros de gaze:
B Închideţi supapa de alimentare cu gaz.
B Deschideţi ferestrele.
B Nu porniţi nici un fel de aparat electric.
B Stingeţi orice fel de foc deschis.
B Telefonaţi companiei de gaze sau unui tehnician 

autorizat de la o distanţă sigură.

Dacă simţiti miros de gaze arse:
B Deconectaţi instalaţia.
B Deschideţi ușile și geamurile.
B Informaţi o firmă de instalaţii.

Instalare, modificări
B Instalarea și modificarea montării instalaţiei se vor 

realiza doar de către un tehnician autorizat.
B Nu se vor modifica conductele pentru gazele arse.
B Nu închideţi sau nu obturaţi orificiile de circulaţie a 

aerului.

Întreţinerea
B Beneficiarul trebuie să verifice și să întreţină 

periodic instalaţia.
B Beneficiarul răspunde de siguranţa și siguranţa 

instalaţiei și compatibilitatea acesteia cu mediul 
înconjurător.

B Instalaţia trebuie întreţinută anual.
B Se vor utiliza doar piese de schimb originale.

Materiale explozibile și inflamabile
B Materialele inflamabile (hârtie, solvenţi, cerneală, 

etc.) nu se vor depozita lângă instalaţie.

Aerul de combustie și aerul ambiental
B Pentru a evita coroziunea, aerul de combustie și 

cel ambiental nu va conţine substanţe agresive (de 
exemplu hidrocarburi halogenate cu conţinut de 
cloride și fluoride).

Informaţii pentru clienţi
B Informaţi clienţii cu privire la funcţionarea și modul 

de utilizare al instalaţiei.
B Avertizaţi clienţii împotriva realizării modificărilor 

sau reparaţiilor pe cont propriu.

Explicaţia simbolurilor

Diferitele tipuri de avertizări servesc la indicarea 
gradului de risc în cazul în care nu sunt respectate 
măsurile de precauţie pentru reducerea pagubelor.

• Atenţie este utilizat pentru a indica riscul unor 
pagube materiale ușoare.

• Avertisment este utilizat pentru a indica riscul 
unor accidentări ușoare ale persoanelor sau al 
unor pagube materiale grave.

• Pericol este utilizat pentru a indica riscul de 
accidentări serioase ale persoanelor care în 
anumite cazuri pot fi fatale.

Indicaţiile includ informaţii importante care nu 
implică în mod necesar riscuri pentru persoane sau 
pentru instalaţia în sine.

Instrucţiunile de siguranţă din text 
sunt imprimate pe un fundal gri și sunt 
marcate pe margine de un semn al 
exclamării încadrat într-un triunghi.

i
Începutul și sfârșitul textului sunt 
marcate printr-o linie orizontală.
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1 Caracteristici și dimensiuni tehnice

1.1 Descriere generală

1.2 Informaţii referitoare la codul 
modelelor

W Încălzitor instantaneu de apă caldă menajeră cu gaz
R Reglarea proporţională a puterii
11 Debit (l/min) 
-2 Versiunea 2
P Aprindere piezo
23 Gaz natural tip H
31 Gaz petrolier lichefiat (butan/propan)
S... Codul ţării

1.3 Accesorii (livrate împreună cu 
aparatul)

• Încălzitor de apă caldă menajeră pe gaz

• Elemente de prindere

• Documentaţia.

1.4 Descrierea încălzitorului de apă 
caldă menajeră 

• Instalaţii montate pe perete

• Acest încălzitor de apă este dotat cu un sistem 
piezo

• Arzător pentru gaz natural/ gaz petrolier lichefiat

• Schimbătorul de căldură nu are garnitură de 
cositor/plumb

• Vană automată de apă din rășină poliamidică 
întărită cu fibră de sticlă, 100% reciclabilă

• Controlul automat al debitului de apă asigură 
menţinerea unui debit constant și în cazul în care 
presiunea apei pe tur variază

• Adaptarea debitului de gaz în funcţie de debitul de 
apă pentru menţinerea unei temperaturi ridicate 
constante.

• Supapa de gaz cu evacuare reglabilă printr-un 
regulator cu sertar

• Siguranţa garantată prin: 
– dispozitiv termoelectric cu flacără de siguranţă
– dispozitiv de siguranţă pentru gazele de ardere 

care oprește instalaţia dacă tirajul nu 
funcţionează corespunzător

– limitatorul de temperatură care protejează 
schimbătorul de căldură împotriva 
supraîncălzirii.

1.5 Accesorii speciale
• Set de adaptare de la gaz natural la butan/propan 

și invers.

Model WR 11/14/18 -2 P...

Categorie II2H3+

Tip B11BS

Tab. 1

W R 11 -2 P 23
31

S...

W R 14 -2 P 23
31

S...

W R 18 -2 P 23
31

S...

Tab. 2

0464
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1.6 Dimensiuni

Fig. 1
4 Schimbătorul de căldură
5 Arzătorul
10 Controlul temperaturii
11 Vană de apă
20 Racordarea la gaz
26 Controlul evacuării
36 Carcasă faţă

37 Orificiu pentru prinderea în perete
38 Îmbinare pentru ţeava de evacuare
39 Deviere a tirajului cu dispozitiv de siguranţă pentru gazele 

de ardere
40 Robinet pentru gaz
49 Fereastră de supraveghere
102 Piezo

Dimensiuni 
(mm) A B C D E F G

H (Ø)

NG 
natural

Gaz 
petrolier 
lichefiat

WR11P 310 580 228 112,5 463 60 25

1/2”WR14P 350 655 228 132,5 510 95 30

WR18P 425 655 334 132,5 540 65 30

Tab. 3 Dimensiuni
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1.7 Descrierea aparatului

Fig. 2 Descrierea funcţionării
2 Electrod de aprindere
4 Schimbătorul de căldură
5 Arzătorul
6 Injector
7a Presiunea jetului la punctul de măsurare pentru arzător  
7b Presiunea jetului la punctul de măsurare pentru alimentare
8 Ventil aprindere lentă
9 Venturi
10 Selector de temperatură
11 Vană de apă
12 Regulator debit apă
13 Clapetă de reglaj apă
14 Filtru apă
16 Conductă apă rece
17 Membrană
19 Șurub de reglare (MAX)
20 Conductă de alimentare cu gaz

21 Filtru de gaz
22 Conductă pentru apă caldă
26 Controlul evacuării
27 Robinet pentru gaz
28 Vană de gaz pentru arzătorul pilot
29 Injector pentru arzătorul pilot
30 Conductă de gaz pentru pilot
31 Limitator de temperatură
32 Dispozitiv de siguranţă pentru gazele de ardere
43 Termocuplă
44 Unitate magnetică
45 Robinet principal pentru gaz
46 Butonul regulatorului cu sertar
48 Filtru pilot
102 Piezo
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1.8 Funcţionarea
Acest încălzitor de apă este dotat cu aprindere piezo 
care permite o punere în funcţiune simplă.
B În primul rând se va deplasa controlul evacuării din 

poziţia oprit în poziţia de aprindere (fig. 5).
B Apăsaţi butonul regulatorului cu sertar.
B Apăsaţi butonul piezo.
O dată ce flacăra de aprindere se aprinde:
B eliberaţi butonul regulatorului cu sertar după 

câteva secunde.
Dacă flacăra de aprindere nu rămâne aprinsă:
B repetaţi operaţia.

În acest caz:
B menţineţi butonul de controlare a evacuării 

complet apăsat până la golirea totală a conductei 
de gaz.

O dată ce aprinderea a funcţionat cu succes:
B rotiţi obturatorul gazului înspre dreapta și reglaţi-l 

în funcţie de debitul necesar.
Regulatorul cu sertar pentru gaz permite reglarea 
debitului în funcţie de necesar. Cu cât se 
poziţionează butonul mai înspre dreapta, cu atât mai 
mare este debitul, dar și consumul de gaz. Debitul 
maxim se obţine când butonul este poziţionat la 
maxim înspre dreapta.
Pentru a optimiza energia:
B reglaţi poziţia obturatorului pentru a furniza debitul 

minim necesar.
După efectuarea acestor operaţiuni, aprinderea 
arzătorului principal va avea loc automat atunci când 
porniţi un robinet de apă caldă, o dată ce arzător 
pilot este permanent aprins.
Dacă doriţi să opriţi încălzitorul:
B deplasaţi regulatorul cu sertar la maxim înspre 

stânga.
După câteva secunde, flacăra de aprindere se va 
stinge.

i
Aprinderea poate eșua datorită 
prezenţei aerului în conducta de 
alimentare cu gaz.
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1.9 Caracteristici tehnice

Date tehnice Simbol Unităţi WR11 WR14 WR18

Debitul și necesarul de căldură

Debitul de căldură max. nominal Pn kW 19,2 23,6 30,5

Debitul de căldură min. nominal Pmin kW 7,0 7,0 7,0

Debit (clasa de modulare) kW 7,0 - 19,2 7,0 - 23,6 7,0 - 30,5

Admisia de căldură max. nominală Qn kW 21,8 27,0 34,5

Admisia de căldură min. nominală Qmin kW 8,1 8,1 8,1

Specificaţii pentru alimentarea cu gaz*

Presiunea pe tur

Gaz natural G20 mbar 20 20 20

Gaz petrolier lichefiat (butan/propan) G30/G31 mbar 30/37 30/37 30/37

Consum

Gaz natural G20 m3/h 2,3 2,9 3,7

Gaz petrolier lichefiat (butan/propan) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 2,75

Număr de injectoare 12 14 18

Specificaţii ale sistemului de apă

Presiunea max. a apei** pw bar 12 12 12

Controlul temperaturii la reglarea maximă

Creșterea temperaturii ˚C 50 50 50

Debit de curgere l/min 2 - 5,5 2 - 7 2 - 8,8

Presiunea min. de operare pwmin bar 0,1 0,1 0,2

Controlul temperaturii la reglarea minimă

Creșterea temperaturii ˚C 25 25 25

Debit de curgere l/min 4 - 11 4 - 14 4 - 17,6

Specificaţii ale coșului***

Cerinţe ale tirajului mbar 0,015 0,015 0,015

Debit de curgere g/s 13 17 22

Temperatură ˚C 160 170 180

Tab. 4
* Hi 15˚C - 1013 mbar - uscat: Gaz natural 34.2 MJ/m3 (9.5 kWh/m3) * gaz petrolier lichefiat: Butan 
45.72 MJ/kg (12.7 kWh/kg) – propan 46.44 MJ/kg (12.9 kWh/kg)
** Pentru a lua în considerare efectul de dilatare al apei, nu trebuie să depășească această valoare.
*** La debitul maxim nominal de căldură
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2 Norme
Trebuie respectate legile și normele locale referitoare 
la instalarea și folosirea aparatelor de uz casnic pe 
gaz. Vă rugăm să consultaţi legile care trebuie 
respectate în ţara dumneavoastră.

3 Condiţii anterioare instalării

3.1 Informaţii importante
B Înaintea instalării, consultaţi compania de gaze și 

legislaţia în vigoare cu privire la instalaţiile de gaz 
și ventilarea încăperii.

B Instalaţi un robinet pentru oprirea gazelor cât mai 
aproape posibil de instalaţie.

B După racordarea la gaz, instalaţia se va curăţa cu 
grijă și se va verifica pentru a constata eventualele 
scurgeri; pentru a evita pagubele din cauza 
excesului de presiune din regulatorul de gaz cu 
supapă, acest lucru se va realiza cu supapa de 
gaz închisă.

B Asiguraţi-vă că instalaţia montată este potrivită 
pentru tipul de gaz furnizat.

B Asiguraţi-vă, că debitul și presiunea pentru 
regulatorul instalat sunt cele indicate pentru 
consumul instalaţiei (vezi datele tehnice din 
tabelul 4).

3.2 Alegerea locului de instalare

Considerente relevante pentru locaţie

• Nu montaţi instalaţia în încăperi unde volumul liber 
este mai mic de 8 m3.

• Respectaţi cerinţele specifice fiecărei ţări.

• Instalaţia nu se va monta în locuri unde 
temperatura mediului poate scădea sub 0˚C. Dacă 
apare riscul îngheţului, deconectaţi și goliţi 
instalaţia.

• Încălzitorul nu se va instala deasupra unei surse 
de căldură.

• Pentru a evita coroziunea, nu se vor depozita 
produse cum ar fi solvenţi, cerneluri, gaze 
inflamabile, adezivi sau detergenţi de uz casnic 
conţinând hidrocarburi halogenate sau orice alt 

produs care ar putea cauza coroziune, lângă 
grilajul de alimentare.

• Se vor respecta dimensiunile minime de instalare 
indicate în figura 3.

Dacă există risc de îngheţ:
B opriţi instalaţia
B goliţi instalaţia (vezi capitolul 6.3).

Fig. 3 Distanţe minime (cm)

Aerul de combustie

• Este absolut esenţial ca toate încălzitoarele 
instantanee de apă caldă menajeră să fie 
conectate la o conductă de tiraj dimensionată 
corespunzător printr-o legătură etanșă la gaze.

• Coșul trebuie să fie:
– vertical (elementele mari orizontale reduse la 

minim sau eliminate complet)
–  izolat termic
– va avea o ieșire deasupra punctului maxim al 

acoperișului

• Se va folosi o conductă flexibilă sau rigidă care se 
va monta în soclul de evacuare. Diametrul exterior 
al conductei trebuie să fie puţin mai mic decât 
dimensiunea specificată în tabelul cu dimensiuni.

• Se va monta un dispozitiv de protecţie împotriva 
vântului/ploii la capătul conductei de evacuare.

Acolo unde nu se pot îndeplini aceste condiţii, se va 
alege o locaţie alternativă.

i
Instalarea, racordarea electrică, 
instalaţia de gaz, racordarea 
conductelor de alimentare și evacuare 
și punerea în funcţiune iniţială se vor 
realiza exclusiv de către personalul 
autorizat.

i
Instalaţia se va putea vinde doar în ţările 
menţionate pe plăcuţa cu caracteristici.

Atentie: Asiguraţi-vă că extremitatea 
conductei de evacuare se află între 
bordura și inelul coșului. 



6 720 608 01710

Condiţii anterioare instalării

Temperatura la suprafaţă
Temperatura maximă de suprafaţă a instalaţiei este 
sub 85 ˚C. Nu sunt necesare măsuri speciale de 
protecţie pentru materiale de construcţie inflamabile 
sau carcase.

Admisia aerului
Încăperea în care se va monta instalaţia va avea guri 
de admisie pentru aerul curat conform tabelului de 
mai jos.

Cerinţele minime sunt enumerate mai sus. Se vor 
respecta întotdeauna normele locale.

3.3 Fixarea instalaţiei
B Îndepărtaţi controlul temperaturii. Desfaceţi 

șuruburile de prindere a carcasei.
B Îndepărtaţi carcasa exterioară prin glisarea înainte 

și ridicarea în sus.
B Fixaţi instalaţia, utilizând mânerele și cârligele 

furnizate, astfel încât să stea vertical.

3.4 Racordarea la apă
Este recomandabilă golirea instalaţiei înainte de 
montare, deoarece orice fel de murdărie sau nisip din 
interior ar putea reduce debitul de apă, iar în cazuri 
extreme ar putea bloca instalaţia complet.
B Marcaţi conductele de apă rece (fig. 4, poz. A) și 

conductele de apă caldă (fig. 4, poz. B), pentru a 
evita confuziile.

B Conectaţi ţevile la supapa automată de apă, 
utilizând setul de conectare furnizat.

Fig. 4 Racordarea la apă

3.5 Racordarea la gaz
Trebuie respectate toate legile și normele locale 
referitoare la instalarea și folosirea aparatelor de uz 
casnic pe gaz.
Vă rugăm să consultaţi legile care trebuie respectate 
în ţara dumneavoastră.

3.6 Punerea în funcţiune
B Se deschid robinetele de gaz și apă și se verifică 

etanșeitatea tuturor racordurilor.
B Se verifică buna funcţionare a dispozitivului de 

siguranţă pentru gazele de ardere, respectând 
instrucţiunile din capitolul 6.4.

Instalaţie Suprafaţa minimă

WR11P ≥ 60 cm2

WR14P ≥ 90 cm2

WR18P ≥ 120 cm2

Tab. 5

Atentie: Nu sprijiniţi niciodată 
instalaţia de conductele de apă sau 
gaz.

i
Se recomandă instalarea unei supape 
unisens la turul încălzitorului de apă 
caldă menajeră pentru evitarea 
problemelor cauzate de schimbări 
bruște ale presiunii pe tur.
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4 Utilizarea

4.1 Înaintea utilizării instalaţiei

B Asiguraţi-vă că tipul de gaz specificat în tabelul 
caracteristicilor este același cu cel furnizat la faţa 
locului.

B Deschideţi vana de alimentare cu gaz.
B Deschideţi vana de apă.

4.2 Racordarea instalaţiei
B Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul regulatorului cu 

sertar .

Fig. 5

B  Apăsaţi butonul piezo.

Fig. 6

B Eliberaţi regulatorul cu sertar după câteva 
secunde.

4.3 Controlul evacuării
Mai puţină apă caldă.
Scădere a debitului.

Fig. 7

Mai multă apă caldă.
Creștere a debitului.

Fig. 8

i
Deschideţi toate supapele de gaz și 
apă. 
Purjaţi toate ţevile pentru a îndepărta 
posibilele corpuri străine.

Atentie: Suprafaţa din faţa arzătorului 
poate atinge temperaturi foarte 
ridicate, existând riscul de ardere la 
contactul cu aceasta.

Atentie: 
B Punerea în funcţiune iniţială a 

instalaţiei se va realiza de către un 
tehnician autorizat care va oferi 
clientului toate informaţiile necesare 
utilizării corecte.
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4.4 Reglarea temperaturii
B Rotiţi comutatorul în sensul opus acelor de 

ceasornic.
Crește debitul apei și reduce temperatura apei.

Fig. 9

B Rotiţi comutatorul în sensul acelor de ceasornic.
Reduce debitul apei și crește temperatura apei.

Dacă temperatura este reglată doar la valoarea 
necesară, se reduce consumul de energie și se 
reduce la minim posibilitatea depunerilor în 
schimbătorul de căldură.

4.5 Oprirea
B Deplasaţi regulatorul cu sertar la maxim înspre 

stânga.

Fig. 10
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5 Reglaje

5.1 Reglementări ale producătorului

Gaz natural
Încălzitoarele de apă caldă menajeră, realizate 
pentru gaze naturale H (G 20), sunt sigilate din 
fabrică pentru livrare, după ce valorile din tabelul 
caracteristicilor au fost verificate.

Gaz lichefiat
Încălzitoarele de apă caldă menajeră, realizate 
pentru propan/butan (G31/G30), sunt sigilate din 
fabrică pentru livrare, după ce valorile din tabelul 
caracteristicilor au fost verificate.

Puterea se poate regla în funcţie de presiunea 
arzătorului, iar în acest scop este necesar un 
manometru.

5.2 Reglarea presiunii

Accesul la șurubul de reglare

B Îndepărtaţi carcasa frontală a instalaţiei (vezi 
capitolul 3.3).

Conectarea manometrului

B Se deșurubează șurubul de închidere (fig. 11).
B Se racordează manometrul la punctul de 

măsurare a presiunii arzătorului.

Fig. 11 Punctul de măsurare a presiunii

Reglare la debit maxim de gaz

B Se desface garnitura de pe șurub (fig. 12).
B Porniţi instalaţia cu regulatorul cu sertar al 

debitului plasat înspre dreapta (poziţia maximă).

Fig. 12 Șurub de reglare pentru debit maxim de gaz

B Se deschid diferite robinete de apă caldă.
B Reglaţi presiunea, utilizând șurubul conform 

Tabelului 6.
B Sigilaţi din nou șurubul.

Reglare la debit minim de gaz

B Porniţi instalaţia cu butonul regulatorului cu sertar 
al debitului plasat înspre stânga (poziţia minimă).

Fig. 13 Șurubul de reglare a debitului minim de gaz

B Se deschid robinetele de apă caldă.
B Folosind șurubul de reglare (fig. 13), reglaţi 

presiunea până atinge valorile indicate în 
tabelul 6.

B Se înșurubează din nou șurubul de reglare.

i
Nu se vor modifica piesele sigilate.

i
Încălzitoarele nu se vor aprinde dacă 
presiunea de conectare este mai mică 
de 15 mbar sau mai mare de 25 mbar.

Pericol: Operaţiile următoare trebuie 
efectuate numai de către un tehnician 
autorizat.
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5.3 Adaptarea la un alt tip de gaz
Utilizaţi doar seturi de adaptare originale. 
Adaptarea trebuie efectuată numai de către un 
tehnician autorizat. Seturile de adaptare originale 
sunt furnizate cu instrucţiuni de asamblare.

Gaz natural H Butan Propan

Cod injector

WR11

8708202113
(110)

8708202130
(70)

8708202124
(120)

8708202128
(72)

WR14

8708202113
(110)

8708202128
(72)

8708202116
(125)

8708202132
(75)

WR18

8708202115
(115)

8708202130
(70)

8708202116
(125)

8708202132
(75)

Presiunea de 
racordare 
(mbar)

WR11
WR14 
WR18

20 30 37

Presiune 
arzător MAX 
(mbar)

WR11 12,7 28 35

WR14 12 28 35

WR18 10,3 25,5 32,5

Presiune 
arzător MIN 
(mbar)

WR11 3.2 10

WR14 4,0 10

WR18 4,0 10

Tab. 6 Presiuni ale gazului
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6 Întreţinerea

B Utilizaţi doar piese și accesorii originale.
B Comandaţi piesele de schimb conform listei livrate 

împreună cu instalaţia.
B Se înlocuiesc piesele de racordare și garniturile 

inelare uzate cu altele noi.
B Se vor folosi numai următorii lubrifianţi:

– Piese hidraulice: Unisilikon L 641 (8 709 918 
413)

– Articulaţii cu filet: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

6.1 Lucrări periodice de întreţinere

Verificari funcţionale

B Asiguraţi-vă că toate elementele de siguranţă, de 
reglare și de verificare sunt în stare bună de 
funcţionare.

Schimbătorul de căldură

B Verificaţi schimbătorul de căldură.
B Dacă este murdar:

– Demontaţi camera și îndepărtaţi regulatorul.
– Se curăţă camera cu un jet puternic de apă sub 

presiune.
B Dacă murdăria persistă: se înmoaie piesele în apă 

fierbinte cu detergent și se curăţă cu grijă.
B Dacă este necesar: se decalcifiază interiorul 

schimbătorului de căldură și conductele de 
racordare.

B Se folosesc racorduri noi pentru reasamblarea 
schimbătorului de căldură.

B Remontaţi regulatorul pe suportul său.

Arzătorul 

B Verificaţi anual arzătorul și curăţaţi-l dacă este 
necesar.

B Dacă este foarte murdar (grăsime, funingine): se 
demontează arzătorul și se înmoaie în apă 
fierbinte cu detergent și se curăţă cu grijă.

Filtru apă

B Se înlocuiește filtrul de apă montat la intrarea în 
vana de apă.

Arzătorul pilot și arzătorul principal

B Se scoate și se curăţă arzătorul pilot.
B Se scoate și se curăţă injectorul pilot.

6.2 Pornirea după întreţinere
B Redeschideţi toate racordurile. Asiguraţi-vă că nu 

există scurgeri de gaz.
B Citiţi capitolul 4 și/sau capitolul 5.

6.3 Purjarea instalaţiei
Dacă există risc de îngheţ, se procedează după cum 
urmează:

B Îndepărtaţi clema de fixare de pe bucșa cu filet 
(poz. 1).

B Îndepărtaţi bucșa cu filet (poz. 2) de la vana de 
apă.

B Evacuaţi toată apa din instalaţie.

Fig. 14 Purjarea
1 Clema de fixare
2 Bucșa cu filet

6.4 Dispozitiv de siguranţă pentru 
gazele de ardere

i
Întreţinerea instaţaliei se va efectua 
doar de către un inginer autorizat. O 
revizie completă se va realiza după doi 
ani.

Atenţionare: Înainte de efectuarea 
oricărei lucrări de întreţinere:
B Închideţi admisia de apă.
B Închideţi vana de alimentare cu 

gaz.

Atenţionare: Este interzisă pornirea 
instalaţiei fără ca filtrul de apă să fie 
montat corect.

Pericol: În nici un caz, dispozitivul de 
siguranţă pentru gazele de ardere nu 
trebuie oprit, simulat sau înlocuit cu 
altă componentă.
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Funcţionare și măsuri de protecţie și sigurnaţă
Dispozitivul de siguranţă pentru gazele de ardere 
verifică eficienţa tirajului. Dacă acesta este 
inadecvat, instalaţia se oprește automat, astfel încât 
gazele de ardere să nu ajungă în încăperea în care 
este montată instalaţia. Dispozitivul de siguranţă 
pentru gazele de ardere se resetează după o 
perioadă de răcire.

Dacă instalaţia se oprește în timpul funcţionării:
B aerisiţi încăperea.
B Așteptaţi cca. 10 minute și apoi reporniţi instalaţia.

Dacă se repetă problema, chemaţi un specialist 
autorizat.

Întreţinerea*

Dacă apar erori la dispozitivul de siguranţă pentru 
gazele de ardere procedaţi după cum urmează:
B Desfaceţi șurubul de fixare al dispozitivului de 

siguranţă pentru gazele de ardere
B Desfaceţi conectorii limitatorilor de temperatură.
B Desfaceţi conectorul unităţii magnetice.
B Îndepărtaţi termocupla.
B Înlocuiţi componentele deteriorate cu altele noi și 

montaţi, parcurgând în ordine inversă procedura 
prezentată în tabelul de mai sus.

Verificarea funcţională*

Verificarea funcţiei dispozitivului de siguranţă pentru 
gazele de ardere:
B Deconectaţi conductă de tiraj
B Înlocuiţi cu o conductă (cca. 50 cm lungime) cu un 

capăt sigilat;
B Instalaţi ţeava vertical;
B Porniţi instalaţia la debitul nominal și reglaţi 

controlul temperaturii la temperatura maximă;
În aceste condiţii, instalaţia ar trebui să se 
oprească după două minute. Îndepărtaţi ţeava 
temporară și reconectaţi conducta de tiraj.

* Această lucrare se va realiza doar de către un 
inginer autorizat.

Pericol: Utilizatorul nu va modifica 
niciodată instalaţia.
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7 Probleme

7.1 Probleme/Cauze/Soluţii
Instalarea, întreţinerea și reparaţiile se vor realiza doar de către un inginer autorizat. Tabelul următor prezintă 
doar câteva soluţii pentru anumite probleme clare.

Problema Cauza Soluţia

Flacăra pilot nu rămâne aprinsă.

Sunt necesare câteva încercări 
pentru a aprinde flacăra pilot.

Flacără pilot galbenă.

Arzător pilot blocat. Curăţaţi. *

Flacăra pilot se stinge când se 
pornește apa caldă.
 
 
Apa nu este suficient de caldă, 
flacără slabă.

Presiunea dinamică a gazului este 
prea mică.

Verificaţi regulatorul incintei de 
gaz și înlocuiţi-l dacă este 
incompatibil sau deteriorat. *
 
Verificaţi dacă incinta de gaz 
(butan) îngheaţă atunci când 
instalaţia este în funcţiune și 
montaţi-o într-un loc mai cald, 
dacă este necesar.

Apa nu este suficient de caldă. Verificaţi poziţia selectorului 
debitului și reglaţi în funcţie de 
necesar.

Flacăra se stinge când instalaţia 
este în funcţiune.

Dispozitivul de siguranţă pentru 
gazele de ardere a fost declanșat.
 
 

Limitatorul de temperatură a fost 
declanșat.

Aerisiţi încăperea. Așteptaţi 10 
minute și apoi reporniţi instalaţia. 
Dacă problema reapare, chemaţi 
un tehnician autorizat.
 
Așteptaţi 10 minute și apoi 
reporniţi instalaţia. Dacă 
problema reapare, chemaţi un 
tehnician autorizat.

Debit de apă redus. Debit de admisie 
necorespunzător.

Murdărie în robinet sau în bateria 
de amestecare pentru apa 
menajeră.

Vana automată de apă înfundată.

Verificaţi și reglaţi. *

Verificaţi și curăţaţi.

Curăţaţi filtrul.*
Curăţaţi și decalcifiaţi dacă este 
cazul.*

Tab. 7
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