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B

Marcajul CE certifica faptul ca produsele îndeplinesc cerintele de baza ale directivelor
relevante în vigoare.
Declaratia de conformitate poate fi solicitata de la producator.

RILE DE DESTINA IE: IT - ES - RO

B
Acest simbol indic  “Aten ie” i apare al turi de toate avertismentele referitoare la si-
guran . Respecta i cu stricte e aceste indica ii pentru a evita pericolul i pagubele cau-
zate persoanelor, animalelor i bunurilor.

A Acest simbol atrage aten ia asupra unei observa ii sau a unui avertisment important.

cod. 3541N250  -  Rev. 03  -  04/2018

• Citi i cu aten ie avertiz rile din acest manual de instruc iuni
întrucât ofer  indica ii importante referitoare la siguran a de
instalare, utilizare i între inere.

• Manualul de instruc iuni constituie parte integrant  i
esen ial  a produsului i trebuie s  fie p strat cu grij  de
c tre utilizator, pentru orice consultare ulterioar .

• În cazul în care aparatul trebuie vândut sau transferat unui
alt proprietar sau dac  trebuie mutat, asigura i-v  întotdeau-
na c  manualul înso e te centrala, astfel încât s  poat  fi
consultat de c tre noul proprietar i/sau de c tre instalator.

• Instalarea i opera iunile de între inere trebuie efectuate
respectând normele în vigoare, în conformitate cu in-
struc iunile produc torului, i trebuie s  fie realizate de per-
sonal calificat profesional.

• O instalare gre it  sau între inerea în condi ii necorespun-
z toare pot cauza pagube persoanelor, animalelor sau bu-
nurilor. Este exclus  orice responsabilitate din partea
produc torului pentru pagubele cauzate de gre eli în insta-
lare i în utilizare, i în general pentru nerespectarea in-
struc iunilor oferite de produc tor.

• Înainte de efectuarea oric rei opera ii de cur are sau de
între inere, deconecta i aparatul de la re eaua de alimenta-
re ac ionând întrerup torul instala iei i/sau cu ajutorul di-
spozitivelor corespunz toare de blocare.

• În caz de defec iune i/sau de func ionare defectuoas  a
aparatului, dezactiva i-l, evitând orice încercare de repara-
re sau de interven ie direct . Adresa i-v  exclusiv persona-
lului calificat profesional. Eventuala reparare sau înlocuire
a produselor va trebui efectuat  numai de c tre personalul
calificat profesional, utilizându-se exclusiv piese de schimb
originale. Nerespectarea celor men ionate mai sus poate
compromite siguran a aparatului.

• Pentru a garanta buna func ionare a aparatului este indi-
spensabil s  solicita i personalului calificat efectuarea ope-
ra iilor de între inere periodic .

• Acest aparat trebuie s  fie destinat numai utiliz rii pentru
care a fost proiectat în mod expres. Orice alt  utilizare este
considerat  necorespunz toare i, prin urmare, pericu-
loas .

• Dup  despachetare, verifica i integritatea con inutului. Ma-
terialele de ambalaj nu trebuie l sate la îndemâna copiilor
întrucât constituie o poten ial  surs  de pericol.

• Aparatul poate fi utilizat de copii începând de la vârsta de
8 ani i de persoane cu capacit i fizice, senzoriale sau
mentale reduse, sau lipsite de experien a i de cuno tin ele
necesare, dac  sunt supravegheate sau dac  au fost in-
struite în leg tur  cu folosirea aparatului în siguran  i
dac  în eleg care sunt pericolele care pot fi cauzate de
acesta. Copiii nu trebuie s  se joace cu aparatul. Cur area
i între inerea care pot fi realizate de c tre utilizator pot fi

efectuate de copiii cu vârsta de cel pu in 8 ani numai dac
sunt supraveghea i.

• Dac  ave i îndoieli, nu utiliza i aparatul i adresa i-v  furni-
zorului.

• Eliminarea aparatului i a accesoriilor sale trebuie s  se
efectueze în mod adecvat, în conformitate cu reglement ri-
le în vigoare.

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificat
a produsului. În aceast  reprezentare pot exista mici i ne-
semnificative diferen e fat  de produsul furnizat.
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1. Instruc iuni de utilizare
1.1 Prezentare

Stimate Client,
BLUEHELIX TECH RRT 24 C este un generator termic cu schimb tor de c ldur  din o el inoxidabil, cu prepararea
apei calde menajere integrat , cu preamestec i condensare, cu randament ridicat i emisii reduse, care func ioneaz
cu gaz natural sau GPL i este dotat cu sistem de control cu microprocesor.
Aparatul este prev zut cu camer  etan  i este adecvat pentru instalarea la interior sau la exterior într-un loc par ial
protejat (conform EN 15502), cu temperaturi pân  la -5°C (-15°C cu kit antiînghe  op ional).

1.2 Panoul de comand

fig. 1- Panoul de control

Legend  panou fig. 1
1 Tast  pentru mic orarea temperaturii apei calde

menajere
2 Tast  pentru m rirea temperaturii apei calde

menajere

3 Tast  pentru mic orarea temperaturii din insta-
la ia de înc lzire

4 Tast  pentru m rirea temperaturii din instala ia
de înc lzire

5 Afi aj
6 Tast  Resetare - Meniu "Temperatur  variabil "
7 Butonul de selectare a modului „Iarn ”, „Var ”,

„Oprire aparat”, „ECO”, „COMFORT”
8 Indicator pentru modul Eco (Economy) sau

Comfort
9 Indicator func ionare ap  cald  menajer
10 Indicator mod Var
12 Indicator multi-func ie (clipe te intermitent în

timpul func iei de protec ie a schimb torului)
13 Indicator func ionare înc lzire
14a Indicator arz tor aprins (clipe te intermitent în

timpul func iei de calibrare i al fazelor de auto-
diagnostic)

14b Apare atunci când se produce o anomalie care a
dus la blocarea aparatului. Pentru a restabili
func ionarea dispozitivului trebuie s  ap sa i ta-
sta RESET (det. 6)

17 Senzor extern detectat (cu sond  extern  op ional )

Indica ii în timpul func ion rii

Înc lzire
Cererea de înc lzire (generat  de Contactul de cere-
re, Termostatul de camer  sau Cronocomanda la di-
stan ) este indicat  de activarea simbolului
caloriferului.
Pe afi aj (det. 12 - fig. 1) afi eaz  temperatura curent
din turul circuitului de înc lzire, iar în intervalul de
a teptare pentru înc lzire apare mesajul “d2”. fig. 2

Ap  cald  menajer
Cererea de ap  cald  menajer  (generat  de deschi-
derea robinetului de ap  cald ) este indicat  de acti-
varea simbolului robinetului.
Pe afi aj (det. 12 - fig. 1) afi eaz  temperatura curent
de ie ire a apei calde menajere, iar în intervalul de
a teptare pentru ap  menajer  apare mesajul “d1“.

fig. 3
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Comfort
Cererea Comfort (resetarea temperaturii interne a centralei) este indicat  de clipirea intermitent  a simbolului Comfort.
Pe afi aj (det. 12 - fig. 1) afi eaz  temperatura curent  a apei din central .

Anomalie
În caz de anomalie (vezi cap. 3.4 "Rezolvarea problemelor"), pe afi aj este vizualizat codul defec iunii (det. 12 - fig. 1)
i, în intervalul de a teptare de siguran , mesajele “d3” i “d4”.

1.3 Racordarea la re eaua electric , pornirea i oprirea
Centrala nu e alimentat  cu energie electric

B
Pe perioada întreruperilor de lung  durat  în
timpul iernii, pentru a evita defec iunile cau-
zate de înghe , se recomand  s  evacua i
toat  apa din central .

fig. 4- Centrala nu este alimentat  cu energie electric

Centrala este alimentat  cu energie electric
Alimenta i cu energie electric  centrala.

• În timpul primelor 5 secunde, pe afi aj apare versiunea software a cartelei (fig. 5).
• În urm toarele 20 de secunde pe afi aj apare FH, care indic  ciclul de evacuare a aerului din instala ia de înc lzire

cu ventilatorul în func iune (fig. 6).
• În urm toarele 280 de secunde continu  ciclul de evacuare a aerului cu ventilatorul oprit (fig. 7).
• Deschide i robinetul de gaz din amonte de central .
• Dup  ce dispare mesajul FH, centrala este gata s  func ioneze automat de fiecare dat  când deschide i robinetul

de ap  cald  sau când exist  o cerere la termostatul de camer .

Oprirea i pornirea centralei
Se poate trece de la o modalitate la altra ap sând pe tasta iarn /var /oprit, timp de aproximativ o secund , în ordinea
indicat  în fig. 8.
A = Modul Iarn
B = Modul Var
C = Modul Oprit
Pentru a opri centrala, ap sa i de mai multe ori pe tasta iarn /var /oprit (det. 7 - fig. 1) pân  când pe afi aj apar ni te
liniu e.

fig. 8- Oprirea centralei

fig. 5- Pornire / Versiune software fig. 6- Purjare cu ventilatorul activat fig. 7- Purjare cu ventilatorul oprit
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Când centrala este oprit , cartela electronic  mai este
înc  alimentat  cu energie electric . Este dezactivat
func ionarea circuitului de ap  cald  menajer  i a cir-
cuitului de înc lzire. R mâne activ sistemul antiînghe .
Pentru a porni din nou centrala, ap sa i din nou pe ta-
sta iarn /var /oprit (det. 7 - fig. 1).

fig. 9

Centrala va fi gata imediat s  func ioneze în modul Iarn  i Ap  cald  menajer .

B
Dac  întrerupe i alimentarea cu energie electric  i/sau cu gaz a aparatului, sistemul antiînghe  nu mai func io-
neaz . Pe perioada întreruperilor de lung  durat  în timpul iernii, pentru a evita defec iunile cauzate de înghe ,
se recomand  s  evacua i toat  apa din central , atât apa menajer  cât i cea din instala ie; sau s  evacua i
numai apa menajer  i s  introduce i lichidul antigel corespunz tor în instala ia de înc lzire, conform in-
struc iunilor din sez. 2.3.

NOT  - Dac  pe afi aj nu apare simbolul soarelui, dar exist  numerele multi-func ie, centrala este în modul “Iarn ”.

1.4 Regl rile
Comutarea iarn /var
Ap sa i pe tasta iarn /var /oprit (det. 7 - fig. 1) pân
când pe afi aj apare simbolul pentru Var  (det. 10 -
fig. 1): centrala va prepara numai ap  cald  menajer .
R mâne activ sistemul antiînghe .

fig. 10

Pentru a reactiva modul Iarn , ap sa i de 2 ori pe tasta
iarn /var /oprit (det. 7 - fig. 1).

fig. 11

Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire
Cu ajutorul butoanelor pentru înc lzire (det. 3 i 4 -
fig. 1), modifica i temperatura de la un minim de 20°C
la un maxim de 80°C.

fig. 12
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Reglarea temperaturii în circuitul de ap  menajer
Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajer  (det. 1 i
2 - fig. 1), modifica i temperatura de la un minim de
40°C la un maxim de 55°C.

B
Dac  cererile sunt reduse i/sau tempera-
tura de intrare a apei menajere este ridi-
cat , temperatura de ie ire a apei calde
menajere ar putea fi diferit  fa  de tem-
peratura setat .

fig. 13

Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental op ional)
Stabili i cu ajutorul termostatului ambiental temperatura dorit  în interiorul înc perilor. Dac  nu este prev zut  cu ter-
mostat ambiental, centrala asigur  men inerea instala iei la temperatura dorit , stabilit  pentru turul instala iei.

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand  la distan  op ional )
Stabili i cu ajutorul cronocomandei la distan  temperatura ambiental  dorit  în interiorul înc perilor. Centrala va regla
temperatura apei din instala ie în func ie de temperatura cerut  în înc pere. În ceea ce prive te func ionarea cu crono-
comand  la distan , urma i instruc iunile din manualul de utilizare.

Selectarea ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o func ie care asigur  o vitez  ridicat  de preparare a apei calde menajere i un confort maxim
pentru utilizator Când dispozitivul este activat (modul COMFORT), temperatura apei din central  este men inut , per-
mi ând a adar ca apa cald  s  fie disponibil  imediat, la ie irea din central , la deschiderea robinetului, evitându-se
timpii de a teptare
Dispozitivul poate fi dezactivat de c tre utilizator (modul ECO) ap sând pe tasta iarn /var /off (det. 7 - fig. 1) timp de
5 secunde. În modul ECO, pe afi aj se activeaz  simbolul ECO (det 12 - fig. 1). Pentru a porni din nou modul
COMFORT, ap sa i din nou pe tasta iarn /var /off (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

Temperatur  variabil
Când este instalat  sonda extern  (op ional), sistemul de reglare al centralei lucreaz  cu “Temperatur  variabil ”. În
acest mod, temperatura din instala ia de înc lzire este reglat  în func ie de condi iile climatice externe, astfel încât s
se garanteze un confort ridicat i economie de energie tot anul În special când cre te temperatura extern  se reduce
temperatura din turul instala iei, în func ie de o anumit  “curb  de compensare”.
Când reglarea este pe “Temperatur  variabil ”, temperatura setat  cu ajutorul tastelor de înc lzire (det. 3 - fig. 1) devine
temperatura maxim  din turul instala iei. Se recomand  s  se regleze la valoarea maxim  pentru a permite sistemului
s  regleze total intervalul util de func ionare
Centrala trebuie reglat  în faza de instalare de personal calificat Utilizatorul poate efectua oricum eventuale modific ri
pentru îmbun t irea confortului

Curba de compensare i deplasarea curbelor
Ap sând pe tasta Reset (det. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se acceseaz  meniul "Temperatur  variabil "; se afi eaz
mesajul "CU" care clipe te intermitent.
Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajer  (det. 1 - fig. 1) regla i curba dorit  de la 1 la 10 în func ie de caracteristic
(fig. 14). Reglând curba la 0, reglarea Temperatur  Variabil  este dezactivat
Ap sa i pe tastele pentru înc lzire (det. 3 - fig. 1) pentru a accesa deplasarea paralel  a curbelor; se afi eaz  mesajul
"OF" care clipe te intermitent. Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajer  (det. 1 - fig. 1) regla i deplasarea paralel  a
curbelor în func ie de caracteristic  (fig. 15).
Ap sa i pe tastele pentru înc lzire (det. 3 - fig. 1) pentru a accesa meniul “oprire din cauza temperaturii externe”; se
afi eaz  "SH"care clipe te intermitent. Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajer  (det. 1 - fig. 1) pentru a regla tem-
peratura extern  de oprire. Dac  este setat pe 0, func ia este dezactivat , intervalul variaz  de la 1 la 40°C. Pornirea
are loc atunci când temperatura sondei externe este mai mic  cu 2°C decât cea setat .



BLUEHELIX TECH RRT 24 C

110 RO
cod. 3541N250  -  Rev. 03  -  04/2018

Ap sând din nou pe tasta Reset (det. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se iese din meniul "Temperatur  variabil ".
Dac  temperatura ambiant  e mai mic  fa  de valoarea dorit , se recomand  s  selecta i o curb  de ordin superior i
invers Continua i cu m riri sau mic or ri de câte o unitate i verifica i rezultatul în înc pere

Regl rile de la cronocomanda la distan

A
Dac  la central  este conectat  Cronocomanda la distan  (op ional), regl rile de mai sus trebuie efectuate
conform indica iilor din tabel 1.

Tabel. 1

fig. 14- Curbe de compensare

fig. 15- Exemplu de deplasare paralel  a 
curbelor de compensare

Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la panoul de 
comand  al centralei.

Reglarea temperaturii în circuitul de ap  
menajer

Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la panoul de 
comand  al centralei.

Comutarea Var /Iarn Modul Var  are prioritate fa  de o eventual  cerere de înc lzire de la Cronocomanda la 
distan .

Selectarea Eco/Comfort

Dezactivând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Cronocomenzii la distan , cen-
trala selecteaz  modul Economy. În aceast  situa ie, tasta eco/comfort de pe panoul 
centralei este dezactivat .

Activând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Croncomenzii la distan , centrala 
selecteaz  modul Comfort. În aceast  situa ie, de pe panoul centralei se poate selecta 
unul dintre cele dou  moduri.

Temperatur  variabil Cu ajutorul cronocomenzii la distan , efectua i toate reglajele de la aceasta.
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Reglarea presiunii hidraulice din instala ie
Presiunea de umplere a instala iei reci, indicat  de hi-
drometrul centralei (det. 2 - fig. 16), trebuie s  fie de
aproximativ 1,0 bar. Dac  presiunea în instala ie co-
boar  la valori inferioare celei minime, centrala se
opre te, iar pe ecran se afi eaz  anomalia F37. Sco-
ate i butonul de umplere (det. 1 - fig. 16) i roti i-l în
sens antiorar pentru a-l readuce la valoarea ini ial . În-
chide i-l întotdeauna la terminarea opera iei.
Dup  restabilirea presiunii din instala ie, centrala va
activa ciclul de evacuare a aerului, de 300 secunde,
identificat pe afi aj cu Fh.
Pentru a evita blocarea centralei, se recomand  s
verifica i periodic, cu instala ia rece, presiunea citit

pe manometru. În caz c  presiunea este mai mic  de
0,8 bar, se recomand  s  o restabili i.

fig. 16- Buton de umplere

Golirea instala iei
Colierul robinetului de golire este pozi ionat sub supa-
pa de siguran  situat  în interiorul centralei.
Pentru a goli instala ia, roti i colierul (det. 1 - fig. 17) în
sens antiorar, pentru a deschide robinetul. Evita i s
folosi i orice fel de unelte i folosi i numai mâinile.
Pentru a goli doar apa din central , închide i preventiv
supapele de izolare dintre instala ie i central , înainte
de a ac iona asupra colierului.

fig. 17- Supap  de siguran  cu robinete de golire
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2. Instalarea
2.1 Dispozi ii generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT  NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT I CU CALIFICARE RE-
CUNOSCUT , RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUC IUNILE MEN IONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC,
DISPOZI IILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERIN ELE NORMELOR NA IONALE I LOCALE I CONFORM REGULI-
LOR DE BUN  FUNC IONARE TEHNIC .

2.2 Locul de instalare

B
Circuitul de combustie al aparatului este etan  fa  de mediul de instalare i, prin urmare, aparatul poa-
te fi instalat în orice înc pere, în afar  de garaje personale sau industriale. Cu toate acestea, mediul de
instalare trebuie s  fie suficient de ventilat, pentru a evita crearea condi iilor de pericol, în caz c  se
produc totu i mici pierderi de gaz. În caz contrar, poate exista riscul de asfixie i de intoxicare sau se
pot produce explozii i incendii. Aceast  norm  de siguran  este impus  de Directiva CEE nr. 2009/
142 pentru toate aparatele care utilizeaz  gaz, chiar i pentru cele cu a a-numita "camer  etan ".

Aparatul este adecvat pentru func ionarea într-un loc par ial protejat, cu o temperatur  minim  de -5°C. Dac  este dotat
cu kitul antiînghe  corespunz tor, poate fi utilizat la o temperatur  minim  de pân  la -15°C. Centrala trebuie s  fie in-
stalat  într-un loc ad postit, de exemplu sub strea ina unui acoperi , în interiorul unui balcon sau într-o ni  ferit .
În locul de instalare nu trebuie s  existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive.
Centrala este proiectat  pentru instalarea suspendat  pe perete i este dotat  în serie cu un cadru de fixare. Fixarea
pe perete trebuie s  garanteze o sus inere stabil  i eficient  a generatorului.

A
Dac  aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau este montat lâng  piese de mobilier, trebuie asigurat
spa iul necesar pentru demontarea carcasei i pentru desf urarea activit ilor normale de între inere.

2.3 Racordurile hidraulice
M suri de precau ie

B
Orificiul de evacuare al supapei de siguran  trebuie racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru a
evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de înc lzire. În caz contrar, dac  supapa de
evacuare intervine, inundând înc perea, produc torul centralei nu va putea fi considerat r spunz tor.

B
Înainte de instalare, efectua i o sp lare corect  a tuturor evilor instala iei, pentru a îndep rta reziduurile sau
impurit ile care ar putea compromite buna func ionare a aparatului.
În cazul înlocuirii generatoarelor în instala ii existente, instala ia trebuie s  fie golit  complet i trebuie cur at
în mod corespunz tor de n mol i de impurit i. În acest scop utiliza i numai produse corespunz toare, garan-
tate pentru instala iile termice (vezi paragraful urm tor), care s  nu deterioreze metalele, materialele plastice
i cauciucul. Produc torul nu r spunde de eventualele pagube cauzate generatorului de lipsa filtrului

ori de cur area necorespunz toare a instala iei.
Efectua i conexiunile la racordurile corespunz toare (vezi fig. 56, fig. 57 i fig. 58) i simbolurilor indicate pe aparat.

Kit hidraulic (op ional)
Este disponibil la cerere un kit de racorduri (cod
012043W0) care permite racordarea hidraulic  a cen-
tralei la zid.

fig. 18- Kit hidraulic
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Sistem antiînghe , lichide antiînghe , aditivi i inhibitori
Dac  e necesar, este permis  utilizarea de lichide antigel, aditivi i inbitori, numai dac  produc torul lichidelor sau al
aditivilor respectivi ofer  o garan ie care s  asigure c  produsele sale sunt corespunz toare i nu provoac  defectarea
schimb torului de c ldur  al centralei sau a altor componente i/sau materiale din central  i din instala ie. Este inter-
zis  utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor i a inhibitorilor generali, care nu sunt adecva i pentru utilizarea în instala iile
termice i care nu sunt compatibili cu materialele din central  i din instala ie.

Caracteristicile apei din instala ie

B
Centralele BLUEHELIX TECH RRT 24 C sunt adecvate pentru instalarea în sisteme de înc lzire cu un aflux
de oxigen nesemnificativ (cf. sistemele "cazul I" norma EN14868). În sistemele cu aflux de oxigen continuu
(de ex. instala ii în pardoseal  f r  evi antidifuzie sau cu vas de expansiune deschis) sau intermitent (sub 20%
din con inutul de ap  din instala ie) trebuie s  fie prev zut un separator fizic (de ex. un schimb tor de c ldur
cu pl ci).
Apa din interiorul unei instala ii de înc lzire trebuie s  respecte legile i reglement rile în vigoare, trebuie s
corespund  caracteristicilor indicate de norma UNI 8065 i trebuie s  se respecte prevederile normei
EN14868 (protec ia materialelor metalice împotriva coroziunii).
Apa de umplere (prima umplere i complet rile succesive) trebuie s  fie limpede, cu o duritate sub 15°F, i
trebuie tratat  cu substan e de tratare care s  fie adecvate pentru a împiedica producerea de depuneri, de
fenomene de coroziune i care s  nu fie agresive cu metalele i cu materialele plastice, s  nu dezvolte gaze
i, în instala iile la temperatur  joas , s  împiedice proliferarea maselor bacteriene sau microbiene.

Apa din instala ie trebuie s  fie verificat  periodic (cel pu in de dou  ori pe an, în timpul sezonului de utilizare
a instala iei, conform prevederilor din UNI8065) i trebuie s  aib : un aspect cât mai limpede posibil, o duritate
mai mic  de 15°F pentru instala ii noi sau de 20°F pentru instala ii existente, un pH mai mare de 7 i mai mic
de 8,5, un con inut de fier (Fe) mai mic de 0,5 mg/l, un con inut de cupru (Cu) mai mic de 0,1 mg/l, un con inut
de cloruri mai mic de 50 mg/l, o conductibilitate electric  mai mic  de 200 μs/cm i trebuie s  con in  produse
chimice de tratare cu o concentra ie suficient  pentru a proteja instala ia cel pu in un an. În instala iile la tem-
peratur  joas  nu trebuie s  fie prezente înc rc turi bacteriene sau microbiene.
Produsele de tratare, aditivii, inhibitorii i lichidele antigel trebuie s  fie declarate de c tre produc tor ca fiind
adecvate pentru utilizarea în instala ii de înc lzire i c  nu produc deteriorarea schimb torului de c ldur  al
centralei sau a altor componente i/sau materiale din componen a centralei i a instala iei.
Produsele chimice de tratare trebuie s  asigure o dezoxigenare complet  a apei, trebuie s  con in  substan e
protectoare specifice pentru metalele galbene (cuprul i aliajele sale), substan e care s  împiedice depunerile
de calcar, stabilizatori de pH neutru i, în instala iile la temperatur  joas , produse biocide specifice pentru
utilizarea în instala iile de înc lzire.
Produse chimice de tratare recomandate:
SENTINEL X100 i SENTINEL X200
FERNOX F1 i FERNOX F3

Aparatul este dotat cu un sistem antiînghe  care activeaz  centrala în modul înc lzire când temperatura apei
din turul instala iei scade sub 6 °C. Dispozitivul nu este activ dac  se întrerupe alimentarea electric  i/sau cu
gaz a aparatului. Dac  este necesar, utiliza i pentru protec ia instala iei un lichid antigel adecvat, care s  co-
respund  cerin elor prezentate mai sus i prev zute de norma UNI 8065.
În prezen a unor tratamente fizico-chimice adecvate ale apei, atât ale celei din instala ie, cât i ale celei de
alimentare, i a unor controale corespunz toare frecvente care s  asigure parametrii necesari, exclusiv pentru
aplica ii de proces industrial, este permis s  se instaleze produsul în instala ii cu vas deschis, cu o în l ime
hidrostatic  a vasului care s  garanteze respectarea presiunii minime de func ionare indicat  în specifica iile
tehnice ale produsului.
Prezen a depunerilor pe suprafe ele de schimb de c ldur  ale centralei din cauza nerespect rii indi-
ca iilor de mai sus va duce la nerecunoa terea garan iei.

Kit antiînghe  pentru instalarea la exterior (op ional)
În caz de instalare la exterior, într-un loc par ial protejat, pentru temperaturi mai mici de -5°C i pân  la -15°C, centrala trebuie
s  fie dotat  cu kitul antiînghe  corespunz tor. Pentru montarea corect , consulta i instruc iunile din interiorul kitului.
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2.4 Racordarea la gaz

B
Înainte de a efectua racordarea, verifica i ca aparatul s  fie prev zut pentru func ionarea cu tipul de
combustibil disponibil.
Bran area la gaz trebuie s  fie efectuat  la racordul corespunz tor (vezi fig. 56) în conformitate cu nor-
mele în vigoare, cu o eav  metalic  rigid , sau la perete cu o eav  flexibil  continu  din o el inox,
interpunând un robinet de gaz între instala ie i central . Verifica i ca toate racordurile de gaz s  fie
etan e. În caz contrar, poate exista riscul de incendiu, explozie sau asfixie.

2.5 Racordurile electrice
AVERTIZ RI

B
ÎNAINTE DE ORICE OPERA IE CARE PREVEDE ÎNL TURAREA CARCASEI, DECONECTA I CENTRA-
LA DE LA RE EAUA ELECTRIC  DE LA ÎNTRERUP TORUL GENERAL.
NU ATINGE I ÎN NICIUN CAZ COMPONENTELE ELECTRICE SAU CONTACTELE CÂND ÎNTRE-
RUP TORUL GENERAL ESTE CUPLAT! EXIST  PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, CU RISCUL DE
R NIRE SAU DECES!

B
Aparatul trebuie s  fie racordat la o instala ie eficient  de împ mântare, realizat  în conformitate cu normele
de siguran  în vigoare. Solicita i personalului calificat profesional s  verifice eficien a i compatibilitatea in-
stala iei de împ mântare, produc torul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectua-
rea împ mânt rii instala iei.
Centrala este precablat  i este dotat  cu cablu de racordare la linia electric  de tip tripolar, f r  techer. Co-
nexiunile la re ea trebuie efectuate cu un racord fix i trebuie s  fie dotate cu un întrerup tor bipolar ale c rui
contacte s  aib  o deschidere de cel pu in 3 mm, interpunând siguran e de max. 3A între central  i re ea.
Este important s  respecta i polarit ile (LINIE: cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMP MÂNTARE: cablu gal-
ben-verde) pentru conexiunile la re eaua electric .

B
Cablul de alimentare al aparatului NU TREBUIE S  FIE ÎNLOCUIT DE UTILIZATOR. În cazul deterior rii
cablului, opri i aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresa i-v  exclusiv personalului calificat pro-
fesional. În caz de înlocuire, utiliza i numai cabluri “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 cu un diametru exterior ma-
xim de 8 mm.

Termostatul ambiental (op ional)

B
ATEN IE: TERMOSTATUL AMBIENTAL TREBUIE S  AIB  CONTACTELE CURATE. RACORDÂND 230 V.
LA PANOURILE DE BORNE DE ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI AMBIENTAL SE DETERIOREAZ
IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONIC .
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evita i s  alimenta i aceste dispozitive de la contactele lor de în-
trerupere. Alimentarea lor trebuie efectuat  prin intermediul unui racord direct, de la re ea sau prin baterii, în
func ie de tipul de dispozitiv.
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Accesul la panoul de borne electric i la siguran a fuzibil
Dup  ce a i scos panoul frontal ( *** 'Deschiderea panoului frontal' on page 135 ***) ve i putea avea acces la panoul de
borne (M) i la siguran a (F) urmând indica iile descrise în continuare (fig. 19 i fig. 20). Bornele indicate în fig. 20 tre-
buie s  aib  contactele curate (nu 230 V). Dispunerea bornelor pentru diferitele conexiuni este indicat  i în diagrama
electric  din fig. 62.

Cartel  releu de ie ire variabil LC32 (op ional)
Releul de ie ire variabil LC32 const  dintr-o cartel  mic  cu un schimb de contacte libere (închis înseamn  contact între
C i NA). Func ia este gestionat  de software.
Pentru instalare, urma i cu aten ie instruc iunile din ambalajul kitului i în schema electric  din fig. 62.
Pentru a utiliza func ia dorit , consulta i tabel 2.

Tabel. 2- Set ri LC32

fig. 19

fig. 20

Parametrul b07 Func ia LC32 Ac iunea LC32

0 Gestioneaz  o valv  de gaz secundar  (predefinit ) Contactele sunt închise când valva de gaz (din central ) este 
alimentat

1 Se utilizeaz  ca ie ire de alarm  (aprinderea martorului) Contactele sunt închise când apare o stare de eroare (gene-
ric )

2 Gestioneaz  o valv  de umplere cu ap
Contactele sunt închise pân  când presiunea apei din circui-
tul de înc lzire este readus  la nivelul normal (dup  o com-
pletare manual  sau automat )

3
Gestioneaz  o van  cu 3 c i solar Contactele sunt închise când este activat modul ap  cald  

menajer

Gestioneaz  o pomp  anti-Legionella (numai cu b01=2) Contactele sunt închise când este în curs de executare pro-
tec ia anti-Legionella

4 Gestioneaz  o a doua pomp  de înc lzire Contactele sunt închise când este activat modul înc lzire

5 Se utilizeaz  ca ie ire de alarm  (stingerea martorului) Contactele sunt deschise când apare o stare de eroare 
(generic )

6 Indic  aprinderea arz torului Contactele sunt închise când exist  flac r

7 Gestioneaz  dispozitivul de înc lzire al sifonului Contactele sunt închise când este activat modul antiînghe
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2.6 Conducte de evacuare gaze arse

B
CENTRALELE TREBUIE S  FIE INSTALATE ÎN ÎNC PERI CARE CORESPUND CERIN ELOR DE VEN-
TILA IE FUNDAMENTALE. ÎN CAZ CONTRAR EXIST  PERICOLUL DE ASFIXIERE SAU DE INTOXICA-
RE.
CITI I INSTRUC IUNILE DE INSTALARE I DE ÎNTRE INERE ÎNAINTE DE A INSTALA APARATUL.
RESPECTA I, DE ASEMENEA, INSTRUC IUNILE DE PROIECTARE.
ÎN CAZ C  ÎN INTERIORUL CONDUCTELOR DE EVACUARE A GAZELOR ARSE EXIST  PRESIUNI MAI
MARI DE 200 Pa, ESTE OBLIGATORIU S  SE UTILIZEZE HORNURI DIN CLASA “H1”.

M suri de precau ie
Aparatul este de “tipul C” cu camer  etan  i tiraj for at, conductele de admisie aer i de evacuare a gazelor arse tre-
buie s  fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/admisie indicate în continuare. Înainte de a trece la instalare
verifica i i respecta i cu stricte e prevederile respective. Respecta i, de asemenea, dispozi iile referitoare la pozi iona-
rea terminalelor pe perete i/sau acoperi  i distan ele minime fa  de ferestre, pere i, deschideri de aerisire etc.
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Racordarea cu tuburi coaxiale

fig. 21 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (  = Aer /  = Gaze arse)

Tabel. 3- Lungime maxim  conducte coaxiale

Pentru conectarea coaxial , monta i pe aparat unul dintre urm toarele accesorii de pornire. Pentru cotele pentru efec-
tuarea orificiilor în perete, consulta i figura de pe copert . Este necesar ca eventualele por iuni orizontale ale conducte-
lor de evacuare a gazelor arse s  aib  o u oar  înclinare c tre central , pentru a evita ca eventualul condens s  se
scurg  spre exterior i s  picure.

fig. 22- Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale

Tabel. 4 - Lungime maxim  conducte coaxiale

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125

Lungime maxim  permis  (orizontal ) 7 m
28 m

Lungime maxim  permis  (vertical ) 8 m

Factor de reducere cot 90° 1 m 0,5 m

Factor de reducere cot 45° 0,5 m 0.25 m

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125

Lungime maxim  permis
(orizontal ) 7 m

28 m
Lungime maxim  permis
(vertical ) 8 m

Factor de reducere
cot 90° 1 m 0,5 m

Factor de reducere
cot 45° 0,5 m 0.25 m
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Racordarea cu tuburi separate

fig. 23- Exemple de racordare cu tuburi separate (  = Aer /  = Gaze arse)

Tabel. 5 - Tipologie

Pentru racordarea conductelor separate monta i pe aparat urm torul accesoriu de pornire:

fig. 24- Accesoriu de pornire pentru conducte separate

Înainte de a trece la instalare, verifica i s  nu fie dep it  lungimea maxim  permis , cu ajutorul unui calcul simplu:
1. Stabili i complet schema sistemului cu co uri duble, inclusiv accesoriile i terminalele de ie ire.
2. Consulta i tabel 7 i identifica i pierderile în meq (metri echivalen i) ale fiec rui component, în func ie de pozi ia de

instalare.
3. Verifica i ca suma total  a pierderilor s  fie inferioar  sau egal  cu lungimea maxim  permis  în tabel 6.

Tabel. 6- Lungime maxim  conducte separate

Tip Descriere

C1X Admisie i evacuare orizontal , pe perete. Terminalele de intrare/ie ire trebuie s  fie concentrice sau s  fie suficient de apropiate, 
încât s  fie supuse unor condi ii de vânt similare (distan  de maxim 50 cm)

C3X Admisie i evacuare vertical , pe acoperi . Terminale de intrare/ie ire ca pentru C12

C5X Admisie i evacuare separate, pe perete sau pe acoperi , dar în orice caz în zone cu presiuni diferite. Evacuarea i admisia nu tre-
buie s  fie pozi ionate pe pere i situa i fa  în fa

C6X Admisie i evacuare cu conducte certificate separat (EN 1856/1)

B2X Admisie din înc perea de instalare i evacuare pe perete sau pe acoperi
 IMPORTANT - ÎNC PEREA TREBUIE S  FIE DOTAT  CU O AERISIRE ADECVAT

Lungime maxim  permis 80 meq
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Tabel. 7- Accesorii

Utilizarea furtunului flexibil Ø50 i Ø60 (numai pentru tuburi)
În grafic sunt cuprinse accesoriile de pornire cod 041087X0 pentru Ø50 i cod 041050X0 pentru Ø60.
Se pot utiliza maxim 4 metri de horn Ø80 mm între central  i trecerea la diametrul redus (Ø50 sau Ø60) i maxim 4
metri de horn Ø80 mm pe aspira ie (cu lungimea maxim  a hornurilor de Ø50 i Ø60).

Pierderi în meq

Aspirare
aer

Evacuare gaze arse

Vertical Orizontal

Ø 80

TUB 1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0

COT 45° M/F 1KWMA65W 1,2 1,8

90° M/F 1KWMA01W 1,5 2,0

TRONSON cu priz  test 1KWMA70W 0,3 0,3

TERMINAL aer la perete 1KWMA85A 2,0 -

gaze arse la perete cu antivânt 1KWMA86A - 5,0

CO  DE FUM Aer/gaze arse dublu 80/80 010027X0 - 12,0

Numai ie ire gaze arse Ø80 010026X0 +
1KWMA86U

- 4,0

    Ø 60

TUB 1 m M/F 1KWMA89W 6.0

COT 90° M/F 1KWMA88W 4.5

REDUC IE 80/60 041050X0 5,0

TERMINAL gaze arse la perete cu antivânt 1KWMA90A 7.0

    Ø 50

TUB 1 m M/F 041086X0 12

COT 90° M/F 041085X0 9

REDUC IE 80/50 041087X0 10

ATEN IE: INE I CONT DE PIERDERILE RIDICATE DE SARCIN  ALE ACCESORIILOR CU Ø50 I 
Ø50, UTILIZA I-LE NUMAI DAC  ESTE NECESAR I MAI ALES ÎN DREPTUL ULTIMEI POR IUNI A 
TRASEULUI DE EVACUARE A GAZELOR ARSE.
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Pentru a utiliza acest diametru, urma i instruc iunile de mai jos.
Intra i în meniul SC (urma i instruc iunile din paragraful ““Sc” - Meniul Parametri Control Combustie” on page 131) i
aduce i parametrul SC04 la valoarea corespunz toare lungimii hornului utilizat.

fig. 26- Grafic pentru alegerea parametrului pentru horn

fig. 25

A = 50 - 28 m MAX
60 - 78 m MAX
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Racordarea la hornuri colective

fig. 27- Exemple de racordare la hornuri (  = Aer /  = Gaze arse)

Tabel. 8 - Tipologie

Dac  inten iona i s  racorda i centrala BLUEHELIX TECH RRT 24 C la un horn colectiv sau la un co  de fum separat
cu tiraj natural, hornul sau co ul de fum trebuie s  fie proiectate în mod expres de personal tehnic calificat profesional,
în conformitate cu normele în vigoare, i trebuie s  fie corespunz toare pentru aparate cu camer  etan  dotate cu
ventilator.

Supap  antirefulare cu clapet
Centrala BLUEHELIX TECH RRT 24 C are în dotarea de serie o supap  antirefulare cu clapet  (sistem antirefulare),
prin urmare poate fi conectat , numai dac  func ioneaz  cu gaz G20, la hornuri colective cu presiune pozitiv .

Tip Descriere

C2X Aspira ie i evacuare prin horn comun (aspira ie i evacuare prin acela i horn)

C4X Aspira ie i evacuare prin hornuri comune separate, dar supuse unor condi ii similare în ceea ce prive te vântul

C8X Evacuare prin horn separat sau comun i aspira ie prin perete

B3X Aspira ie din înc perea de instalare prin conduct  concentric  (ce cuprinde evacuarea) i evacuare prin horn comun cu tiraj natural
 IMPORTANT - ÎNC PEREA TREBUIE S  FIE DOTAT  CU VENTILA IE ADECVAT

C93 Evacuare prin terminal vertical i aspira ie printr-un horn existent
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2.7 Racordare evacuare condens
AVERTIZ RI
Centrala este dotat  cu un sifon intern pentru evacuarea condensului. Monta i furtunul flexibil “B” introducându-l prin
ap sare. Înainte de punerea în func iune, umple i sifonul cu circa 0,5 l. de ap  i racorda i tubul flexibil la instala ia de
scurgere.

B
ATEN IE: APARATUL NU TREBUIE S  FIE PUS NICIODAT  ÎN FUNC IUNE CU SIFONUL GOL!
ÎN CAZ CONTRAR EXIST  PERICOLUL DE ASFIXIERE DIN CAUZA SCURGERII GAZELOR DE ARDE-
RE.

fig. 28- Racordarea evacu rii condensului
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3. Exploatarea i între inerea

B
TOATE REGL RILE DESCRISE ÎN ACEST CAPITOL POT FI EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFI-
CAT.

3.1 Regl rile
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate func iona alimentat cu gaze din familia a II-a sau a III-a, care sunt indicate în mod clar pe ambalaj i pe
pl cu a cu datele tehnice ale aparatului. Dac  este necesar s  se utilizeze aparatul cu un tip de gaz diferit de cel pre-
stabilit, trebuie s  proceda i dup  cum urmeaz :
1. Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i gazul.
2. Scoate i panoul frontal (vezi *** 'Deschiderea panoului frontal' on page 135 ***).
3. Roti i Throttle (fig. 30) în func ie de pozi ia indicat  în tabel 9.
4. Aplica i pl cu a din kitul de transformare al turi de pl cu a cu datele tehnice.
5. Monta i la loc panoul frontal i alimenta i centrala cu electricitate.
6. Modifica i parametrul referitor la tipul de gaz:

• Aduce i centrala în modul stand-by i ap sa i pe tasta Reset (det. 6 - fig. 1) timp de 10 secunde.
• Pe afi aj apare 100 i mesajul "co" care clipe te intermitent; ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 - fig. 1) pân

când se seteaz  i se afi eaz  120.
Dup  aceea, ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” (det. 2 - fig. 1) pân  când se seteaz  123.

• Ap sa i 1 dat  pe tasta Reset (det. 6 - fig. 1).
• Pe afi aj apare tS care clipe te intermitent; ap sa i 1 dat  pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 - fig. 1).
• Pe afi aj apare Sc care clipe te intermitent; ap sa i 1 dat  pe tasta Reset (det. 6 - fig. 1).
• Pe afi aj apare Sc alternativ cu 01 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  pentru a seta parametrul ca în tabel 9.
• ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 - fig. 1).
• Pe afi aj apare Sc alternativ cu 02 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tasta Reset (det. 6 - fig. 1) timp de 10 secunde; centrala revine în standby.

Ventilatorul se va activa aproximativ 20 de secunde.
• Deschide i gazul.

7. ASIGURA I-V  C  PANOUL FRONTAL ESTE ÎNCHIS, IAR CONDUCTELE DE ASPIRA IE/EVACUARE GAZE
ARSE SUNT ASAMBLATE COMPLET.
Aduce i centrala în modul Înc lzire sau Ap  cald  menajer  cel pu in 2 minute. În acest interval, centrala efectueaz
o calibrare, iar simbolul fl c rii clipe te intermitent pe afi aj. Terminarea calibr rii este indicat  de simbolul aprins
al fl c rii pe afi aj.
Continua i cu verificarea valorilor de combustie (vezi paragraful urm tor).
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Tabel. 9- Pozi ia THROTTLE i setarea parametrului

Verificarea valorilor de combustie
ASIGURA I-V  C  PANOUL FRONTAL ESTE ÎNCHIS, IAR CONDUCTELE DE ASPIRA IE/EVACUARE GAZE
ARSE SUNT ASAMBLATE COMPLET.
1. Aduce i centrala în modul Înc lzire sau Ap  cald  menajer  cel pu in 2 minute. În acest interval, dac  simbolul

fl c rii clipe te intermitent pe afi aj, înseamn  c  centrala efectueaz  o calibrare. A tepta i pân  când simbolul
fl c rii r mâne aprins permanent (terminarea calibr rii).

2. Activa i modul TEST (vezi *** 'Activarea modului TEST' on page 126 ***).
3. Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la elementele prev zute care se g sesc pe accesoriile de pornire

de deasupra centralei, verifica i ca nivelul de CO2 din gazele arse, cu centrala în stare de func ionare la puterea
maxim  i minim , s  corespund  cu cel prev zut în urm torul tabel.

4. Dac  valorile pentru ardere nu corespund, efectua i Calibrarea 100% a a cum se arat  în paragraful urm tor.
5. Cazul A: dac  valorile înc  nu corespund, nu activa i alte calibr ri, deoarece sistemul trebuie s  lucreze mai mult

timp pentru a reu i s  se auto-adapteze.
6. Cazul B: dac  valorile înc  nu corespund, continua i cu activarea parametrului SC12 sau SC13, în func ie de tipul

de reglare necesar (vezi *** '“Sc” - Meniul Parametri Control Combustie' on page 131 ***)

Familia de gaze Tipul de gaz Pozi ia Throttle Setarea parametrului

a II-a G20 - G25 - G27 - G25.1 - G25.3 1 nA

a II-a G230 1 LP

a III-a G30 - G31 2 LP

fig. 29 fig. 30

Cazuri G20 G30/G31 G230

A Central  nou  (prima pornire/transformarea sau înlocuirea electrodului) 7,5%-9,9% 9%-11,5% 9%-11,5%

B Central  cu cel pu in 500 de ore de func ionare 9%+/-0,8 10%+/-0,8 10%+/-0,8

��

�

��

�
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Calibrare 100%
IMPORTANT: ÎN TIMPUL PROCEDURII DE CALIBRARE AUTOMAT  I DE VERIFICARE A VALORII DE CO2
ESTE NECESAR CA PANOUL FRONTAL AL CENTRALEI S  FIE ÎNCHIS, IAR CONDUCTELE DE ASPIRA IE/
EVACUARE GAZE ARSE S  FIE COMPLET ASAMBLATE.

Calibrare 100% manual
Procedura pentru efectuarea calibr rii.
• De preferat, pune i centrala în modul Înc lzire sau, ca alternativ , în modul Ap  cald  menajer . Ap sa i pe tasta

Reset (det. 6 - fig. 1) timp de 10 secunde.
• Pe afi aj apare 100 i mesajul “Co” care clipe te intermitent; ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pân  când

se seteaz  i se afi eaz  120.
• Dup  aceea ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” (det. 2 fig. 1) pân  când se seteaz  123.
• Ap sa i o dat  pe tasta Reset (det. 6 fig. 1).
• Pe afi aj apare Ts care clipe te intermitent; ap sa i o dat  pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1).
• Pe afi aj apare Sc care clipe te intermitent; ap sa i o dat  pe tasta Reset.
• Pe afi aj apare Sc alternativ cu 01 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pân  când se afi eaz  Sc alternativ cu 15 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” i pe afi aj apare “00”;
• Ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” i pe afi aj apare “01”;
• Ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) i se va activa modul de calibrare la 100%, iar pe afi aj apare mesajul

"CA" i "LI" alternativ.
• La terminarea calibr rii, pe afi aj va ap rea mesajul Sc alternativ cu 15 care clipe te intermitent.
• Ap sa i pe Reset (det. 6 fig. 1) timp de 10 secunde pentru a ie i din meniul Sc.

Calibrare 100% automat
Calibrarea automat  se poate produce în anumite circumstan e, în lipsa unei cereri de ap  cald  menajer  sau de în-
c lzire, i este indicat  pe afi aj de simbolul flac rii care clipe te intermitent.

Înc rcarea parametrilor cu “BCC KEY”
Dispozitivul “BCC KEY” permite actualizarea parametrilor de combustie în func ie de tipul de central .
Este utilizat în cazul înlocuirii cartelei electronice a unor modele de central .
Pentru a utiliza “BCC KEY”, consulta i instruc iunile din kitul cod 3980H730.
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Activarea modului TEST
Efectua i o cerere de înc lzire sau de ap  cald  menajer .
Ap sa i simultan pe tastele pentru înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) timp de 5 secunde, pentru a activa modul TEST. Centrala
se activeaz  la puterea maxim  de înc lzire reglat  conform paragrafului urm tor.
Pe afi aj, simbolurile pentru înc lzire i ap  cald  menajer  (fig. 31) clipesc intermitent; al turi de ele va fi afi at  pu-
terea de înc lzire.

fig. 31- Modul TEST (putere de înc lzire = 100%)

Ap sa i pe tastele pentru înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) pentru a m ri sau a mic ora puterea (Minim  = 0%, Maxim  = 100%).
Ap sând pe tasta pentru ap  cald  menajer  “-” (det. 1 - fig. 1), puterea centralei este reglat  imediat la minim (0%).
A tepta i aproximativ 1 minut pentru stabilizare.
Ap sând pe tasta pentru ap  cald  menajer  “+” (det. 2 - fig. 1), puterea centralei este reglat  imediat la maxim (100%).
În cazul în care este activat modul TEST i exist  o cerere de ap  cald  menajer , suficient  pentru a activa modul Ap
Cald  Menajer , centrala r mâne în modul TEST, dar vana cu 3 c i se pozi ioneaz  pe ap  cald  menajer .
Pentru a dezactiva modul TEST, ap sa i simultan pe tastele de înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) timp de 5 secunde.
Modul TEST se dezactiveaz  oricum în mod automat dup  15 minute, sau prin închiderea robinetului de ap  cald  me-
najer  (în cazul în care a existat o cerere de ap  cald  menajer , suficient  pentru a activa modul Ap  Cald  Menajer ).

Reglarea puterii de înc lzire
Pentru a regla puterea în circuitul de înc lzire, pune i centrala s  func ioneze în modul TEST (vezi sez. 3.1). Ap sa i pe
tastele pentru înc lzire (det. 3 - fig. 1) pentru m rirea sau mic orarea puterii (minim  = 00 - maxim  = 100); Ap sând
pe tasta RESET înainte s  treac  5 secunde, puterea maxim  va r mâne cea pe care tocmai a i reglat-o. Ie i i din modul
TEST (vezi sez. 3.1).
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Meniul Service
ACCESUL LA MENIUL SERVICE I MODIFICAREA PARAMETRILOR POT FI EFECTUATE NUMAI DE PERSO-
NAL CALIFICAT.
Pentru a ajunge la Meniul Service al cartelei, ap sa i tasta Reset timp de 10 secunde.
Pe afi aj vor ap rea: “100” i mesajul “co” care clipe te intermitent.
Dup  aceea, cu tastele pentru Ap  cald  menajer , trebuie s  seta i “103”, cu tastele pentru Înc lzire trebuie s  seta i
“123” i s  confirma i ap sând pe tasta Reset.
Sunt disponibile 5 submeniuri: ap sând pe tastele pentru Înc lzire se poate alege, în ordine cresc toare, respectiv de-
scresc toare, “tS”, “sC”, “In”, “Hi” sau “rE”.
Pentru a intra în meniul ales, ap sa i o dat  pe tasta reset.

“tS” - Meniul Parametri Transparen i
Ap sând pe tastele pentru Înc lzire se poate derula lista parametrilor, în ordine cresc toare, respectiv descresc toare.
Pentru a afi a sau a modifica valoarea unui parametru este suficient s  ap sa i pe tastele Ap  cald  menajer : modi-
ficarea va fi salvat  automat.

Cuprins Descriere Interval Implicit
b01 Selectarea tipului de central 1=RRP, 2=RRH, 3=RRT, 4=RRK 3=RRT
b02 Tipul de schimb tor de c ldur 1÷4 1

b03

Putere maxim  absolut  înc lzire (b02=1) 0-100% (Nu modifica i valoarea) 83%
Putere maxim  absolut  înc lzire (b02=2) 0-100% (Nu modifica i valoarea) 85%
Putere maxim  absolut  înc lzire (b02=3) 0-100% (Nu modifica i valoarea) 85%
Putere maxim  absolut  înc lzire (b02=4) 0-100% (Nu modifica i valoarea) 90%

b04 Selectare protec ie presiune instala ie ap 0 = Presostat , 1=Transductor de presiune 0 = Presostat
b05 Func ionare ap  cald  menajer 0 = Activat, 1 = Dezactivat 0 = Activat

b06

Selectare func ionare contact de intrare variabil 
(b01=1)

0=Excludere debitmetru, 1=Termostat instala ie, 
2=Al doilea term. de camer , 3=Warning/Averti-
zare, 4=Termostat de siguran

2=Al doilea term. de 
camer

Selectare func ionare contact de intrare variabil 
(b01=2)

0=Confort continuu, 1=Termostat instala ie, 2=Al 
doilea term. de camer , 3=Warning/Avertizare, 
4=Termostat de siguran

2=Al doilea term. de 
camer

Selectare func ionare contact de intrare variabil 
(b01=3)

0=Excludere debitmetru, 1=Termostat instala ie, 
2=Al doilea term. de camer , 3=Warning/Averti-
zare, 4=Termostat de siguran

2=Al doilea term. de 
camer

Selectare func ionare contact de intrare variabil 
(b01=4)

0=Confort continuu, 1=Termostat instala ie, 2=Al 
doilea term. de camer , 3=Warning/Avertizare, 
4=Termostat de siguran

2=Al doilea term. de 
camer

b07

Selectarea func ion rii cartelei releu LC32 (b01=1)

0=Valv  de gaz extern , 1=Alarm , 2=Electro-
valv  umplere instala ie, 3=Van  cu 3 c i solar , 
4=A doua pomp  de înc lzire, 5=Alarm 2, 
6=Arz tor aprins, 7=Antiînghe  activat.

0=Valv  de gaz extern

Selectarea func ion rii cartelei releu LC32 (b01=2)

0=Valv  de gaz extern , 1=Alarm , 2=Electro-
valv  umplere instala ie, 3=Pomp  anti-Legio-
nella, 4=A doua pomp  de înc lzire, 5=Alarm 2, 
6=Arz tor aprins, 7=Antiînghe  activat.

0=Valv  de gaz extern

Selectarea func ion rii cartelei releu LC32 (b01=3)

0=Valv  de gaz extern , 1=Alarm , 2=Electro-
valv  umplere instala ie, 3=Van  cu 3 c i solar , 
4=A doua pomp  de înc lzire, 5=Alarm 2, 
6=Arz tor aprins, 7=Antiînghe  activat.

0=Valv  de gaz extern

Selectarea func ion rii cartelei releu LC32 (b01=4)

0=Valv  de gaz extern , 1=Alarm , 2=Electro-
valv  umplere instala ie, 3=Van  cu 3 c i solar , 
4=A doua pomp  de înc lzire, 5=Alarm 2, 
6=Arz tor aprins, 7=Antiînghe  activat.

0=Valv  de gaz extern
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b08

Ore f r  cerere de preparare ap  cald  menajer  
(b01=1)

0-24 ore (timp pentru dezactivarea temporar  a 
modului Confort f r  cerere de ap  cald ) 24 ore

Nu influen eaz  reglarea (b01=2) 0-24 ore (timp pentru dezactivarea temporar  a 
modului Confort f r  cerere de ap  cald ) 24 ore

Ore f r  cerere de preparare ap  cald  menajer  
(b01=3)

0-24 ore (timp pentru dezactivarea temporar  a 
modului Confort f r  cerere de ap  cald ) 24 ore

Nu influen eaz  reglarea (b01=4) 0-24 ore (timp pentru dezactivarea temporar  a 
modului Confort f r  cerere de ap  cald ) 24 ore

b09 Selectarea st rii Anomalie 20 0=Dezactivat , 1=Activat  (Numai pentru versiu-
nile cu transductor de presiune) 0=Dezactivat

b10

Durat  arz tor aprins Comfort (b01=1) 0-40 secunde 15 secunde
Nu este implementat (b01=2) -- --
Nu este implementat (b01=3) -- --
Nu este implementat (b01=4) -- --

b11

Temporizare debitmetru (b01=1) 0=Dezactivat, 1-10=secunde 0=Dezactivat
Modalitate preg tire boiler (b01=2) 0=Principal fix, 1=În func ie de setpoint, 2=Pant 0=Principal fix
Temporizare debitmetru (b01=3) 0=Dezactivat, 1-10=secunde 0=Dezactivat
Modalitate preg tire boiler (b01=4) 0=Principal fix, 1=În func ie de setpoint, 2=Pant 0=Principal fix

b12

Delta modulare (b01=1) 0-30°C/10 0°C/10
Anulare prioritate - Activare (b01=2) 0-255 minute 30 minute
Delta modulare (b01=3) 0-30°C/10 0°C/10
Anulare prioritate - Activare (b01=4) 0-255 minute 30 minute

b13

Nu este implementat (b01=1) -- --
Anulare prioritate - Dezactivare (b01=2) 0-255 minute 15 minute
Nu este implementat (b01=3) -- --
Anulare prioritate - Dezactivare (b01=4) 0-255 minute 15 minute

b14 Durat  func ionare antiblocare pomp 0-20 secunde 5 secunde

b15

Selectare tip de debitmetru (b01=1) 0=Debitm. (450 imp/l), 1=Debitm. (700 imp/l), 2= 
Debitm. (190 imp/l)

2= Debitmetru (190 
imp/l)

Nu influen eaz  reglarea (b01=2) 0=Debitm. (450 imp/l), 1=Debitm. (700 imp/l), 2= 
Debitm. (190 imp/l)

2= Debitmetru (190 
imp/l)

Selectare tip de debitmetru (b01=3) 0=Debitm. (450 imp/l), 1=Debitm. (700 imp/l), 2= 
Debitm. (190 imp/l)

2= Debitmetru (190 
imp/l)

Nu influen eaz  reglarea (b01=4) 0=Debitm. (450 imp/l), 1=Debitm. (700 imp/l), 2= 
Debitm. (190 imp/l)

2= Debitmetru (190 
imp/l)

b16 Frecven  ventilator în stand-by 0-100% 0%
b17 Afi are simbol Var /Iarn 0 = Dezactivat , 1 = Activat 0 = Dezactivat

b18

Debit activare modalitate Ap  cald  menajer  (b01=1) 0-100 Lt/min/10 25
Nu influen eaz  reglarea (b01=2) 0-100 Lt/min/10 25
Debit activare modalitate Ap  cald  menajer  (b01=3) 0-100 Lt/min/10 25
Nu influen eaz  reglarea (b01=4) 0-100 Lt/min/10 25

b19

Debit dezactivare modalitate Ap  cald  menajer  
(b01=1) 0-100 Lt/min/10 20

Nu influen eaz  reglarea (b01=2) 0-100 Lt/min/10 20
Debit dezactivare modalitate Ap  cald  menajer  
(b01=3) 0-100 Lt/min/10 20

Nu influen eaz  reglarea (b01=4) 0-100 Lt/min/10 20
b20 Selectare material horn 0=Standard, 1=PVC, 2=CPVC 0 = Standard
b21 Temperatur  maxim  horn PVC 60-110°C 88°C
b22 Temperatur  maxim  horn CPVC 60-110°C 93°C
b23 Temperatur  maxim  oprire horn Standard 60-110°C 100°C
b24 Temperatur  maxim  oprire horn PVC 60-110°C 93°C
b25 Temperatur  maxim  oprire horn CPVC 60-110°C 98°C

b26 Limit  de temperatur  din tur în curs de calibrare auto-
mat 25°C ÷ 55°C 25°C

b27 Temperatura maxim  în timpul calibr rii în modul ap  
cald  menajer 75°C ÷ 95°C 75°C

b28 Factor sensibilitate debitmetru 0 ÷ 60 (0 = dezactivat) 20

Cuprins Descriere Interval Implicit
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b29 Revenire la Valorile din fabric
Modifica i valoarea de la 0 la 10 ap sând pe tasta 
“Ap  cald  menajer  +”. Confirma i ap sând pe 
tasta “Înc lzire +”.

-

P30 Pant  înc lzire 1-20°C/minut 4°C/minut

P31

Temperatur  minim  setpoint virtual (b01=1) 0=Dezactivat, 1-80°C 0=Dezactivat
Temperatur  minim  setpoint virtual (b01=2) 0=Dezactivat, 1-80°C 0=Dezactivat
Temperatur  minim  setpoint virtual (b01=3) 0=Dezactivat, 1-80°C 0=Dezactivat
Temperatur  minim  setpoint virtual (b01=4) 0=Dezactivat, 1-80°C 0=Dezactivat

P32 Interval a teptare înc lzire 0-10 minute 4 minute
P33 Post-circula ie înc lzire 0-255 minute 15 minute
P34 Func ionare pomp 0-3 = Strategie de func ionare 2
P35 Vitez  minim  pomp  modulant 30-100% 30%
P36 Vitez  de pornire pomp  modulant 90-100% 90%
P37 Vitez  maxim  pomp  modulant 90-100% 100%

P38

Temperatur  oprire pomp  în timpul post-circula iei 
(b01=1) 0-100°C 50°C

Temperatur  oprire pomp  în timpul post-circula iei 
(b01=2) 0-100°C 55°C

Temperatur  oprire pomp  în timpul post-circula iei 
(b01=3) 0-100°C 55°C

Temperatur  oprire pomp  în timpul post-circula iei 
(b01=4) 0-100°C 55°C

P39

Temperatur  histerezis pornire pomp  în timpul post-
circula iei (b01=1) 0-100°C 10°C

Temperatur  histerezis pornire pomp  în timpul post-
circula iei (b01=2) 0-100°C 25°C

Temperatur  histerezis pornire pomp  în timpul post-
circula iei (b01=3) 0-100°C 25°C

Temperatur  histerezis pornire pomp  în timpul post-
circula iei (b01=4) 0-100°C 25°C

P40 Setpoint maxim utilizator pentru înc lzire 20-90°C 80°C
P41 Putere maxim  înc lzire 0-100% 80%

P42

Stingere arz tor în circuitul de ap  cald  menajer  
(b01=1) 0=Fix, 1=În func ie de setpoint, 2=Pant 0=Fix

Protec ie anti-Legionella (b01 = 2) 0-7=Zile de activare (1 = O dat  la fiecare 24 ore 
/ 7= O dat  la fiecare 168 ore) 0=F r  protec ie

Stingere arz tor în circuitul de ap  cald  menajer  
(b01=3) 0=Fix, 1=În func ie de setpoint, 2=Pant 0=Fix

Protec ie anti-Legionella (b01 = 4) 0-7=Zile de activare 0=F r  protec ie

P43

Temperatur  activare Comfort (b01=1) 0-50°C 40°C
Histerezis boiler (b01=2) 0-60°C 2°C
Temperatur  activare Comfort (b01=3) 0-80°C 40°C
Histerezis boiler (b01=4) 0-60°C 2°C

P44

Neutilizat (b01=1) Nu modifica i 0

Setpoint principal (b01=2) 70-85°C (Reglare temperatur  circuit primar ap  
cald  menajer ) 80°C

Histerezis dezactivare Comfort (b01=3) 0-20°C 20°C

Setpoint principal (b01=4) 70-85°C (Reglare temperatur  circuit primar ap  
cald  menajer ) 80°C

P45

Interval a teptare ap  cald  menajer  (b01=1) 30-255 secunde 120 secunde
Interval a teptare ap  cald  menajer  (b01=2) 30-255 secunde 120 secunde
Interval a teptare ap  cald  menajer  (b01=3) 30-255 secunde 120 secunde
Interval a teptare ap  cald  menajer  (b01=4) 30-255 secunde 120 secunde

P46

Setpoint maxim utilizator ap  cald  menajer  (b01=1) 40-70°C 55°C
Setpoint maxim utilizator ap  cald  menajer  (b01=2) 40-70°C 65°C
Setpoint maxim utilizator ap  cald  menajer  (b01=3) 40-70°C 55°C
Setpoint maxim utilizator ap  cald  menajer  (b01=4) 40-70°C 65°C

Cuprins Descriere Interval Implicit
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Note:
1. Parametrii care prezint  mai multe descrieri au o func ionare i/sau un interval de valori care variaz  în func ie de

setarea parametrului indicat în parantez .
2. Parametrii care prezint  mai multe descrieri sunt reseta i la valoarea implicit  în cazul în care este modificat para-

metrul indicat în parantez .
3. Parametrul “Putere maxim  înc lzire” poate fi modificat i în modul Test.
Pentru a reveni la Meniul Service este suficient s  ap sa i pe tasta Reset. Pentru a ie i din Meniul Service al cartelei,
ap sa i pe tasta Reset timp de 20 secunde; ie irea se poate face i automat, dup  15 minute.

P47

Post-circula ie pomp  ap  menajer  (b01=1) 0-255 secunde 3 secunde
Post-circula ie pomp  ap  menajer  (b01=2) 0-255 secunde 30 secunde
Post-circula ie pomp  ap  menajer  (b01=3) 0-255 secunde 30 secunde
Post-circula ie pomp  ap  menajer  (b01=4) 0-255 secunde 30 secunde

P48 Putere maxim  ap  menajer 0-100% 100%

P49

Interval a teptare Comfort1 (b01=1) 0-100 minute 20 minute
Nu este implementat (b01=2) -- --
Nu este implementat (b01=3) -- --
Nu este implementat (b01=4) -- --

P50

Interval a teptare Comfort2 (b01=1) 0-100 minute 42 minute
Nu este implementat (b01=2) -- --
Nu este implementat (b01=3) -- --
Nu este implementat (b01=4) -- --

P51

Temperatur  oprire Solar (b01=1) 0-100°C 10°C
DeltaT setpoint (b01=2) 0-20°C 0°C
Temperatur  oprire Solar (b01=3) 0-100°C 10°C
DeltaT setpoint (b01=4) 0-20°C 0°C

P52

Temperatur  pornire Solar (b01=1) 0-100°C 10°C
Pant  ap  cald  menajer  (b01=2) 1-20°C/minut 5°C/minut
Temperatur  pornire Solar (b01=3) 0-100°C 10°C
Pant  ap  cald  menajer  (b01=4) 1-20°C/minut 5°C/minut

P53

Interval a teptare Solar (b01=1) 0-255 secunde 10 secunde
Nu influen eaz  reglarea (b01=2) 0-255 secunde 0 secunde
Interval a teptare Solar (b01=3) 0-255 secunde 10 secunde
Nu influen eaz  reglarea (b01=4) 0-255 secunde 0 secunde

P54

Temperatur  reglare deltaT înc lzire (b01=1) 0-60°C 18°C
Temperatur  reglare deltaT înc lzire (b01=2) 0-60°C 18°C
Temperatur  reglare deltaT înc lzire (b01=3) 0-60°C 18°C
Temperatur  reglare deltaT înc lzire (b01=4) 0-60°C 18°C

P55

Temperatur  protec ie schimb tor de c ldur  principal 
(b01=1) 0-150°C 43°C

Temperatur  protec ie schimb tor de c ldur  principal 
(b01=2) 0-150°C 43°C

Temperatur  protec ie schimb tor de c ldur  principal 
(b01=3) 0-150°C 43°C

Temperatur  protec ie schimb tor de c ldur  principal 
(b01=4) 0-150°C 43°C

P56 Valoare minim  presiune instala ie 0-8 bar/10 (Numai pentru centrale cu senzor de 
presiune ap ) 4 bar/10

P57 Valoare nominal  presiune instala ie 5-20 bar/10 (Numai pentru centrale cu senzor de 
presiune ap ) 7 bar/10

P58

Interven ie protec ie schimb tor de c ldur  (b01=1) 0=F r  F43, 1-15=1-15°C/secund 10°C/secund
Interven ie protec ie schimb tor de c ldur  (b01=2) 0=F r  F43, 1-15=1-15°C/secund 10°C/secund
Interven ie protec ie schimb tor de c ldur  (b01=3) 0=F r  F43, 1-15=1-15°C/secund 10°C/secund
Interven ie protec ie schimb tor de c ldur  (b01=4) 0=F r  F43, 1-15=1-15°C/secund 10°C/secund

P59 Histerezis înc lzire dup  aprindere 6-30°C 10°C
P60 Timer histerezis înc lzire dup  aprindere 60-180 secunde 60 secunde

Cuprins Descriere Interval Implicit
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“Sc” - Meniul Parametri Control Combustie
ACCESUL LA MENIUL “Sc” I MODIFICAREA PARAMETRILOR RESPECTIVI POT FI EFECTUATE NUMAI DE
PERSONAL CALIFICAT.
Ap sând pe tastele pentru Înc lzire se poate derula lista parametrilor, în ordine cresc toare, respectiv descresc toare.
Pentru a afi a sau a modifica valoarea unui parametru este suficient s  se apese pe tastele Ap  cald  menajer . Pentru
a salva parametrul modificat, ap sa i pe tasta înc lzire“+” sau “-” (det. 3 i 4 fig. 1 -).

MODIFICAREA PARAMETRILOR “SC12” I “SC13” TREBUIE S  FIE EFECTUAT , DAC  ESTE STRICT NECE-
SAR, DE PERSONAL CALIFICAT I NUMAI CÂND VALORILE DE CO2 NU SE ÎNCADREAZ  ÎN INTERVALUL IN-
DICAT ÎN “- Tabel cu datele tehnice” on page 150. EFECTUA I PROCEDURA DUP  CE CENTRALA A
FUNC IONAT TIMP DE CEL PU IN 500 DE ORE.
* SC12 regleaz  CO2 simultan cu puterea maxim  i minim . M rind valoarea parametrului, CO2 se reduce; reducând
valoarea parametrului, CO2 se m re te.
** SC13 regleaz  CO2 la puterea minim . M rind valoarea parametrului, CO2 se reduce; reducând valoarea parame-
trului, CO2 se m re te.

Cuprins Descriere Descrierea func iilor Interval Implicit

Sc01 Selectarea tipului de gaz Permite schimbarea tipului de gaz. Vezi “Transformarea 
gazului de alimentare” on page 123 na / LP na

Sc02 Calibrarea gazului de aprindere Permite s  se m reasc  sau s  se mic oreze cantitatea de 
gaz în faza de aprindere, în cazul unei porniri dificile. -9 ÷ 20 0

Sc03 Putere de aprindere Permite s  se m reasc  sau s  se reduc  viteza ventilato-
rului în faza de aprindere, în cazul unei porniri dificile. -16 ÷ 14 0

Sc04 Lungimea hornurilor
Permite s  se regleze centrala în func ie de diametrul i de 
lungimea hornului utilizat. A se utiliza numai cu hornuri Ø50 
sau Ø60. Vezi fig. 26.

-2 ÷ 13 0

Sc05 Calibrarea puterii minime Permite s  se m reasc , dac  e nevoie, puterea minim . 0 ÷ 25 0

Sc06 Calibrarea valvei de gaz minime Parametru cu autoadaptare. NU MODIFICA I.

Sc07 Semnal ionizare flac r Vizualizeaz  semnalul actual al curentului de ionizare. Numai citire

Sc08 Putere curent  det. DHW Vizualizeaz  puterea curent  în compara ie cu puterea 
maxim  din DHW. Numai citire

Sc09 Valoare ionizare MAX Vizualizeaz  valoarea maxim  de ionizare atins . Numai citire

Sc10 Valoare minim  de ionizare la aprindere Vizualizeaz  valoarea minim  de ionizare atins  în timpul 
fazei de aprindere. Numai citire

Sc11 Durat  de aprindere Vizualizeaz  timpul trecut de la pornirea ventilatorului pân  
la ionizare. Numai citire

Sc12* Valoare de reducere ionizare (BAZ )
Permite s  se regleze CO2 simultan cu puterea maxim  i 
minim , trecând prin întreaga curb  de valori.

-5 ÷ 10 0

Sc13** Valoare de reducere ionizare (minim ) Permite s  se regleze CO2 la puterea minim . -5 ÷ 10 0

Sc14 Eroare intern  K1 Vizualizeaz  codul de eroare de sistem SCOT. Numai citire

Sc15 CALIBRARE 100%

Permite s  se efectueze Calibrarea 100% (vezi “Calibrare 
100%” on page 125) în cazul înlocuirii anumitor compo-
nente (vezi “Între inerea extraordinar  i înlocuirea compo-
nentelor.” on page 136)

0 - CAL 0

Sc16 NU MODIFICA I.
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Procedura pentru modificarea parametrului SC12:
• Aduce i centrala în modul Înc lzire sau Ap  cald  menajer  i ap sa i pe Reset (det. 6 fig. 1) timp de 10 secunde.
• Pe afi aj apare 100 i mesajul “Co” care clipe te intermitent; ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pân  când

se seteaz  i se afi eaz  120.
• Dup  aceea ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” (det. 2 fig. 1) pân  când se seteaz  123.
• Ap sa i o dat  pe tasta Reset (det. 6 fig. 1).
• Pe afi aj apare Ts care clipe te intermitent; ap sa i o dat  pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1).
• Pe afi aj apare Sc care clipe te intermitent; ap sa i o dat  pe tasta Reset.
• Pe afi aj apare Sc alternativ cu 01 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pân  când se afi eaz  Sc alternativ cu 15 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” i pe afi aj apare “00”;
• Ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” pân  când pe afi aj apare “02”;
• Ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pentru a confirma i se va activa modul de calibrare la 100%, iar pe afi aj

apar mesajele "CA" i "LI" alternativ.
• dup  pu in mai mult de un minut se va termina modul de calibrare, iar pe afi aj va ap rea mesajul “C” alternativ cu

“12”, cu simbolul fl c rii aprins.
• ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” sau “Ap  cald  menajer  -” pentru a seta valoarea parametrului “SC12” la

valoarea care s  permit  optimizarea CO2.
• ap sa i pe tasta Înc lzire “+ pentru a confirma valoarea. Pe afi aj va ap rea mesajul “Sc” alternativ cu “15”.
• Pentru a reveni la Meniul Service este suficient s  ap sa i pe tasta Reset. Pentru a ie i din Meniul Service al cartelei,

ap sa i pe tasta Reset timp de 10 secunde; ie irea se poate face i automat, dup  15 minute.
• aduce i centrala în modul TEST i, cu ajutorul unui instrument de analiz , verifica i valoarea de CO2 la puterea ma-

xim  i minim .

Procedura pentru modificarea parametrilor SC12 i SC13:
• Aduce i centrala în modul Înc lzire sau Ap  cald  menajer  i ap sa i pe Reset (det. 6 fig. 1) timp de 10 secunde.
• Pe afi aj apare 100 i mesajul “Co” care clipe te intermitent; ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pân  când

se seteaz  i se afi eaz  120.
• Dup  aceea ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” (det. 2 fig. 1) pân  când se seteaz  123.
• Ap sa i o dat  pe tasta Reset (det. 6 fig. 1).
• Pe afi aj apare Ts care clipe te intermitent; ap sa i o dat  pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1).
• Pe afi aj apare Sc care clipe te intermitent; ap sa i o dat  pe tasta Reset.
• Pe afi aj apare Sc alternativ cu 01 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pân  când se afi eaz  Sc alternativ cu 15 care clipe te intermitent;
• Ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” i pe afi aj apare “00”;
• Ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” pân  când pe afi aj apare “03”;
• Ap sa i pe tasta “Înc lzire +” (det. 4 fig. 1) pentru a confirma i se va activa modul de calibrare la 100%, iar pe afi aj

apar mesajele "CA" i "LI" alternativ.
• dup  pu in mai mult de un minut se va termina modul de calibrare, iar pe afi aj va ap rea mesajul “C” alternativ cu

“12”, cu simbolul fl c rii aprins.
• ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” sau “Ap  cald  menajer  -” pentru a seta valoarea parametrului “SC12” la

valoarea care s  permit  optimizarea CO2.
• ap sa i pe tasta Înc lzire “+ pentru a confirma valoarea. Pe afi aj vor ap rea alternativ mesajele “CA” i “LI”, pentru

a indica faptul c  se efectueaz  o calibrare ulterioar .
• dup  pu in mai mult de un minut se va termina modul de calibrare, iar pe afi aj va ap rea mesajul “C” alternativ cu

“15”, cu simbolul fl c rii aprins.
• ap sa i pe tasta “Ap  cald  menajer  +” sau “Ap  cald  menajer  -” pentru a seta valoarea parametrului “SC13” la

valoarea care s  permit  optimizarea CO2.
• ap sa i pe tasta Înc lzire “+ pentru a confirma valoarea. Pe afi aj va ap rea mesajul “SC” alternativ cu “15”.
• Pentru a reveni la Meniul Service este suficient s  ap sa i pe tasta Reset. Pentru a ie i din Meniul Service al cartelei,

ap sa i pe tasta Reset timp de 10 secunde; ie irea se poate face i automat, dup  15 minute.
• aduce i centrala în modul TEST i, cu ajutorul unui instrument de analiz , verifica i valoarea de CO2 la puterea ma-

xim  i minim .
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“In” - Meniul Informa ii
Sunt disponibile 12 informa ii.
Ap sând pe tastele pentru Înc lzire se poate derula lista informa iilor, în ordine cresc toare, respectiv descresc toare.
Pentru a vizualiza valoarea acestora este suficient s  se apese pe tastele Ap  cald  menajer .

Note:
1. În caz de senzor defect, cartela va afi a ni te liniu e.
Pentru a reveni la Meniul Service este suficient s  ap sa i pe tasta Reset. Pentru a ie i din Meniul Service al cartelei,
ap sa i pe tasta Reset timp de 10 secunde; ie irea se poate face i automat, dup  15 minute.

"Hi"- Meniul History (Cronologie)
Cartela poate memoriza ultimele 8 anomalii: data Cronologie H1: reprezint  anomalia cea mai recent  care s-a produs;
data Cronologie H08 reprezint  anomalia cea mai pu in recent  care s-a produs.
Codurile anomaliilor salvate sunt vizualizate i în meniul respectiv al Cronocomenzii la distan .
Ap sând pe tastele pentru Înc lzire se poate derula lista anomaliilor, în ordine cresc toare, respectiv descresc toare.
Pentru a vizualiza valoarea acestora este suficient s  se apese pe tastele Ap  cald  menajer .
Pentru a reveni la Meniul Service este suficient s  ap sa i pe tasta Reset. Pentru a ie i din Meniul Service al cartelei,
ap sa i pe tasta Reset timp de 10 secunde; ie irea se poate face i automat, dup  15 minute.

"rE"- Reset History (Resetare cronologie)
Ap sând timp de 3 secunde pe tasta Iarn /Var /Off-On se pot terge toate anomaliile memorizate în Meniul History:
cartela iese în mod automat din Meniul Service, pentru a confirma opera ia.
Pentru a ie i din Meniul Service al cartelei, ap sa i pe tasta Reset timp de 10 secunde; ie irea se poate face i automat,
dup  15 minute.

Cuprins Descriere Interval

t01 Senzor NTC Înc lzire (°C) 0÷125 °C

t02 Senzor NTC Retur (°C) 0÷125 °C

t03 Senzor NTC Ap  menajer  (°C) 0÷125 °C

t04 Senzor NTC Extern (°C) +70 ÷ -30°C (Valorile negative clipesc intermitent)

t05 Senzor NTC gaze arse (°C) 0÷125 °C

F06 Rota ii/minut curente ventilator 00÷120 x100RPM

L07 Putere arz tor real  (%) 00%=Minim , 100%=Maxim

F08 Debit de ap  cald  menajer  curent (Lt/min/10) 00÷99 Lt/min/10

P09 Presiunea real  a apei din instala ie (bar/10) 00=Cu presostatul deschis,
14=Cu presostatul închis, 00-99 bar/10 cu transductor de presiune

P10 Vitez  curent  pomp  modulant  (%) 00÷100%

P11 Ore de func ionare a arz torului 00÷99 x 100 ore

F12 Starea fl c rii 00÷255
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3.2 Punerea în func iune
Înainte de pornirea centralei
• Verifica i etan eitatea instala iei de gaz.
• Verifica i preînc rcarea corect  a vasului de expansiune.
• Umple i instala ia hidraulic  i efectua i o evacuare complet  a aerului din central  i din instala ie.
• Verifica i s  nu existe pierderi de ap  în instala ie, în circuitele de ap  menajer , la racorduri sau în central
• Verifica i ca în imediata apropiere a centralei s  nu existe lichide sau materiale inflamabile
• Verifica i racordarea corect  a instala iei electrice i buna func ionare a instala iei de împ mântare
• Asigura i-v  c  supapa de gaz este reglat  pentru tipul de gaz ce urmeaz  s  fie utilizat (vezi *** '- Pozi ia THROT-

TLE i setarea parametrului' on page 124 *** i fig. 30 la page 124 din cap. 3.1 "Regl rile").
• Efectua i umplerea sifonului (vezi cap. 2.7 "Racordare evacuare condens").

B
DAC  INSTRUC IUNILE DE MAI SUS NU SUNT RESPECTATE, POT EXISTA RISCUL DE SUFOCARE
SAU DE OTR VIRE DIN CAUZA SCURGERILOR DE GAZ SAU DE FUM, PERICOLUL DE INCENDIU SAU
DE EXPLOZIE. ÎN PLUS, POATE EXISTA RISCUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INUNDARE A ÎN-
C PERII.

Prima pornire a centralei
• Asigura i-v  c  nu exist  cereri de ap  cald  menajer  i cereri de la termostatul de camer .
• Deschide i gazul i alimenta i cu electricitate centrala; pe afi aj apare num rul versiunii de software i apoi Fh i FH,

ciclul de purjare a aerului (vezi cap. 1.3 "Racordarea la re eaua electric , pornirea i oprirea" la page 107).
• La terminarea ciclului FH pe afi aj va ap rea ecranul pentru modul Iarn  (fig. 8), efectua i reglarea temperaturilor

pentru: turul circuitului de înc lzire i ie irea pentru ap  cald  menajer  (fig. 12 i fig. 13).
• Verifica i dac  valoarea parametrului pentru horn (““Sc” - Meniul Parametri Control Combustie” on page 131) este

adecvat pentru lungimea hornului instalat.
• În cazul schimb rii tipului de gaz (G20 - G30 - G31), verifica i dac  parametrul respectiv este adecvat pentru tipul

de gaz din instala ia de alimentare (““Sc” - Meniul Parametri Control Combustie” on page 131 i cap. 3.1 "Regl rile"
la page 123).

• Aduce i centrala în modul ap  cald  menajer  sau înc lzire (vezi cap. 1.3 "Racordarea la re eaua electric , pornirea
i oprirea" la page 107).

• Efectua i o cerere în modul Înc lzire: pe afi aj apare simbolul caloriferului i se afi eaz  temperatura curent  din instala ia
de înc lzire; când apare simbolul fl c rii care clipe te intermitent înseamn  c  arz torul este aprins, iar sistemul efectue-
az  calibrarea. A tepta i terminarea calibr rii, care va fi indicat de simbolul fl c rii aprins permanent.

• Modul ap  cald  menajer  cu cerere de ap  cald : pe afi aj apare simbolul robinetului i se afi eaz  temperatura
curent  din instala ia de ap  cald  menajer ; când apare simbolul fl c rii care clipe te intermitent înseamn  c  ar-
z torul este aprins, iar sistemul efectueaz  calibrarea; a tepta i terminarea calibr rii, care va fi indicat de simbolul
fl c rii aprins permanent.

• Efectua i verificarea combustibilului a a cum se arat  în paragraful “Verificarea valorilor de combustie” on page 124.
• Verifica i ca valoarea presiunii de alimentare cu gaz din amonte de aparat s  fie conform  cu cea indicat  în tabelul

cu date tehnice sau oricum cu toleran a prev zut  în reglement ri.
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3.3 Între inerea
AVERTIZ RI

B
TOATE OPERA IILE DE ÎNTRE INERE I DE ÎNLOCUIRE TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALI-
FICAT I CU O CALIFICARE ATESTAT .
Înainte de efectuarea oric rei opera iuni în interiorul centralei, întrerupe i alimentarea cu energie
electric  i închide i robinetul de gaz din amonte. În caz contrar poate s  apar  pericolul de explozie,
electrocutare, sufocare sau otr vire.

Deschiderea panoului frontal

B
Unele componente interne ale centralei pot atinge temperaturi ridicate, care pot provoca arsuri gra-
ve.Înainte de a efectua orice opera ie, a tepta i ca aceste componente s  se r ceasc  sau, ca alterna-
tiv , purta i m nu i adecvate.

Pentru a deschide carcasa centralei:
1. De uruba i par ial uruburile A (vezi fig. 32).
2. Trage i spre dv. panoul B i desprinde i-l din elementele de fixare superioare.

fig. 32- Deschiderea panoului frontal

B
La acest aparat, carcasa are i rol de camer  etan . Dup  fiecare opera ie care necesit  deschiderea
centralei, verifica i cu grij  montarea corect  a panoului anterior i etan eitatea sa.

Proceda i în ordine invers  pentru a monta la loc panoul anterior. Asigura i-v  c  este suspendat corect de elementele
de fixare superioare i c  este sprijinit complet pe laturi. Capul urubului “A”, dup  ce acesta este strâns, nu trebuie s
se afle sub pliul inferior de contact (vezi fig. 33).

fig. 33 - Pozi ia corect  a panoului frontal
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Controlul periodic
Pentru a men ine în timp func ionarea corect  a aparatului, trebuie s  solicita i personalului calificat un control anual
care s  prevad  urm toarele verific ri:
• Dispozitivele de control i de siguran  (valv  de gaz, debitmetru, termostate etc.) trebuie s  func ioneze corect.
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie s  fie perfect eficient.
• Camera etan  trebuie s  fie ermetic .
• Conductele i terminalul aer-gaze arse nu trebuie s  fie blocate i nu trebuie s  prezinte pierderi.
• Arz torul i schimb torul de c ldur  trebuie s  fie curate i f r  incrusta ii. Pentru eventuala cur are folosi i perii

adecvate. Nu utiliza i în niciun caz produse chimice.
• Electrodul nu trebuie s  prezinte depuneri i trebuie s  fie pozi ionat corect.

Electrodul poate fi cur at de depuneri numai prin periere cu o perie nemetalic  i NU trebuie s  fi cur at cu mirghel.
• Instala iile de gaz i de ap  trebuie s  fie etan e.
• Presiunea apei din instala ia rece trebuie s  fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar, aduce i-o din nou la aceast  valoare.
• Pompa de circula ie nu trebuie s  fie blocat .
• Vasul de expansiune trebuie s  fie înc rcat.
• Debitul de gaz i presiunea trebuie s  corespund  cu valorile indicate în tabelele respective.
• Sistemul de evacuare a condensului trebuie s  fie perfect eficient i nu trebuie s  aib  pierderi sau blocaje.
• Sifonul trebuie s  fie plin cu ap .
• Controla i calitatea apei din instala ie.
• Controla i starea izolatorului schimb torului de c ldur .
• Controla i conexiunea de racordare gaz dintre supap  i Venturi.
• Dac  este necesar, înlocui i garnitura arz torului dac  este deteriorat .
• La terminarea controlului verifica i întotdeauna parametrii de combustie (vezi “verificarea valorilor de combustie”).

Între inerea extraordinar  i înlocuirea componentelor.
Dup  înlocuirea valvei de gaz, a arz torului, a electrodului i a cartelei electronice, trebuie s  se efectueze calibrarea
100% (vezi “Calibrare 100%” on page 125). Dup  aceea respecta i instruc iunile din paragraful “Verificarea valorilor de
combustie” on page 124.

Valv  de gaz

fig. 34- Înlocuirea valvei de gaz

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închi-
de i robinetul de gaz din amonte de valv .

• Deconecta i conectoarele
• Deconecta i furtunul de alimentare cu gaz
• De uruba i uruburile “1”
• Scoate i colierul “2”
• Scoate i valva de gaz
• Dup  aceea de uruba i uruburile “4”
• Monta i supapa nou  urmând instruc iunile de mai

sus în ordine invers .

Pentru eventuala înlocuire a diafragmei de gaz,
consulta i fi a de instruc iuni din interiorul kitului.

fig. 35- Înlocuirea diafragmei pentru gaz
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Schimb tor de c ldur  cu pl ci

A
Înainte de a începe efectuarea instruc iunilor de mai jos, se recomand  s  v  organiza i i s  proteja i interiorul
i cutia electric  a centralei de eventualele scurgeri accidentale de ap .

fig. 36- Înlocuirea/între inerea schimb torului cu pl ci

• Izola i centrala cu ajutorul supapelor de izolare de pe intrarea apei calde menajere i a instala iei.
• Deschide i un robinet pentru a goli apa cald  menajer .
• Roti i caseta panoului de comand .
• Goli i apa din central  cu ajutorul robinetului de golire (vezi *** 'Golirea instala iei' on page 111 ***)
• De uruba i uruburile “2”
• Împinge i în spate schimb torul cu pl ci i face i-l s  alunece spre stânga.
• Extrage i schimb torul a a cum se arat  în figur .
• Când monta i la loc schimb torul de c ldur  cu pl ci, fi i aten i ca s ge ile (care indic : HEATING/RISCALDAMEN-

TO) s  fie îndreptate în jos.

Pomp  de circula ie

A
Înainte de a începe efectuarea instruc iunilor de mai jos, se recomand  s  v  organiza i i s  proteja i interiorul
i cutia electric  a centralei de eventualele scurgeri accidentale de ap .

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Deconecta i de la electricitate pompa de circula ie deblocând conexiunile i ridicând elementul “1” din fig. 37.
• Goli i apa din central  (vezi “Golirea instala iei” on page 111).
• De uruba i i scoate i grupul motor al pompei de circula ie (fig. 39)

fig. 37 fig. 38 fig. 39
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Înlocuirea schimb torului principal

A
Înainte de a începe efectuarea instruc iunilor de mai jos, se recomand  s  v  organiza i i s  proteja i interiorul
i cutia electric  a centralei de eventualele scurgeri accidentale de ap .

fig. 40- Schimb torul principal

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv
• Deconecta i conectorul senzorului de gaze arse
• Deconecta i conectorul ventilatorului
• Deconecta i conectorul electrodului de aprindere conectat la cartel .
• Goli i apa din circuitul de înc lzire al centralei.
• Scoate i racordarea la hornuri (concentric sau accesoriu pentru separate)
• Scoate i ventilatorul
• Scoate i arcurile celor dou  tuburi de pe schimb tor, de pe pomp  i de pe grupul hidraulic
• Scoate i cele 2 uruburi de sus “5” care fixeaz  schimb torul de c ldur  de asiu (fig. 40)
• Sl bi i cele 2 uruburi de jos “5” care fixeaz  schimb torul de c ldur  de asiu (fig. 40)
• Extrage i schimb torul
• Introduce i noul schimb tor sprijinindu-l pe uruburile de jos  “5”
• Pentru montare, efectua i opera iunile în ordine invers
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Demontarea arz torului i cur area schimb torului

fig. 41

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• De uruba i cele 5 uruburi care fixeaz  capacul schimb torului.
• De uruba i cele 3 uruburi care fixeaz  arz torul.
• Verifica i distan a corect  a electrozilor.
• Pentru a cur a schimb torul de c ldur  este util s  scoate i electrodul (vezi fig. 44)
• Cur a i interiorul schimb torului cu accesoriile indicate în fig. 41.

Nu utiliza i perii metalice, deoarece pot deteriora schimb torul de c ldur .
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Înlocuirea izolatorului schimb torului

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Scoate i capacul schimb torului i arz torul (vezi fig. 41).
• Scoate i electrodul “1”.
• Roti i discul izolator “2” i scoate i-l.

Ventilator

fig. 42

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Scoate i conectorul de pe ventilator
• Scoate i colierul “1” de pe tubul de gaz i de uruba i uruburile “2”.
• Înl tura i conexiunile electrice ale ventilatorului i dup  aceea scoate i-l.
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Înlocuirea cartelei electronice

fig. 43

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Dup  ce a i rotit panoul, ridica i capacul ac ionând asupra clapetelor “2”.
• Scoate i toate conectoarele electrice
• Ridica i cartela cu ajutorul clapetelor laterale “4”.
• Introduce i noua cartel  i cupla i din nou conexiunile electrice.

Pentru actualizarea datelor cartelei electronice trebuie s  utiliza i dispozitivul “BCC KEY” urmând instruc iuni-
le anexate kitului.

Înlocuirea i între inerea electrodului

fig. 44

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Deconecta i de la electricitate electrodul i scoate i-l de urubând uruburile “1”.
• Scoate i capacul schimb torului i scoate i arz torul (vezi fig. 41).
• Cur a i electrodul (vezi fig. 41).
• Pune i la loc electrodul curat sau nou i fixa i-l.
• Dup  fixare, controla i cu aten ie distan a dintre electrozi (vezi fig. 41).
• Monta i la loc i fixa i arz torul (vezi fig. 41)
• Monta i la loc i fixa i capacul arz torului (vezi fig. 41)
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Înl turarea valvei deviatoare

A
Înainte de a începe efectuarea instruc iunilor de mai jos, se recomand  s  v  organiza i i s  proteja i interiorul
i cutia electric  a centralei de eventualele scurgeri accidentale de ap .

fig. 45

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Scoate i conectorul valvei deviatoare.
• Scoate i clema “1” i scoate i valva deviatoare “2”.

Înlocuirea presostatului de ap

A
Înainte de a începe efectuarea instruc iunilor de mai jos, se recomand  s  v  organiza i i s  proteja i interiorul
i cutia electric  a centralei de eventualele scurgeri accidentale de ap .

fig. 46

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Înl tura i conectorul “1” i clema de fixare “2”.
• Scoate i presostatul de ap  “3”.
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Cur area sau înlocuirea debitmetrului

A
Înainte de a începe efectuarea instruc iunilor de mai jos, se recomand  s  v  organiza i i s  proteja i interiorul
i cutia electric  a centralei de eventualele scurgeri accidentale de ap .

• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Scoate i conectorul valvei deviatoare
• Închide i intrarea apei menajere i deschide i robinetele de la instala ia de ap  cald  menajer
• Desprinde i furca “4” i scoate i grupul debitmetrului “5”.
• În acest mod se poate cur a debitmetrul (vezi fig. 48 i fig. 49) sau înlocui i componentele.

fig. 47- Debitmetru

1 - Limitator de debit
2 - Ventilator
3 - Filtru
4 - Clem
5 - Debitmetru

Cur a i filtrul cu ap  curat .

fig. 48

Lubrifia i cu unsoare siliconic  garniturile debitmetrului

fig. 49
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Cur area filtrului de intrare a apei
• Deconecta i alimentarea cu electricitate i închide i robinetul de gaz din amonte de valv .
• Izola i centrala cu ajutorul supapelor de izolare de pe intrarea apei calde menajere i a instala iei.
• Cur a i filtrul de intrare a apei.

3.4 Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea

Afi aj LCD stins

Afi aj LCD aprins
În caz de anomalii sau de probleme în func ionare, afi ajul clipe te intermitent i apare codul care identific  anomalia.
Exist  anomalii care cauzeaz  bloc ri permanente (desemnate cu litera “A”): pentru reluarea func ion rii este suficient
s  ap sa i pe tasta reset (det. 6 - fig. 1) timp de 1 secund , sau prin intermediul tastei RESET a cronocomenzii la di-
stan  (op ional) dac  este instalat ; dac  centrala nu porne te din nou, este necesar s  rezolva i mai întâi anomalia.
Alte anomalii cauzeaz  bloc ri temporare (desemnate cu litera “F”), care sunt restabilite automat, imediat ce valoarea
revine în regimul de func ionare normal al centralei.

fig. 50
fig. 51

Verifica i dac  este alimentat  cu electricitate cartela: prin intermediul unui multi-
metru digital, verifica i prezen a tensiunii de alimentare.
În cazul în care nu este prezent , verifica i cablajul.
În cazul în care exist  o tensiune suficient  (Interval 195 – 253 V c.a.), verifica i 
starea siguran ei fuzibile (3.15AL la 230 V c.a.). Siguran a fuzibil  se afl  pe car-
tel . Pentru a avea acces la aceasta, vezi fig. 19 i fig. 52.

fig. 52- Loca ul siguran ei fuzibile
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Tabel anomalii

Tabel. 10- List  anomalii
Cod anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie

A01 Arz torul nu se aprinde

Lipsa gazului
Controla i ca debitul de gaz la central  
s  fie regulat, iar aerul din evi s  fi fost 
evacuat

Anomalie electrod de detectare / 
aprindere

Controla i cablajul electrodului i veri-
fica i dac  acesta este pozi ionat corect 
i nu are depuneri i eventual înlocui i 

electrodul.
Valv  de gaz defect Verifica i i înlocui i valva de gaz
Presiunea gazului din re ea este 
insuficient Verifica i presiunea gazului din re ea

Sifon înfundat Verifica i i eventual cur a i sifonul

Conducte aer/gaze arse înfun-
date

Îndep rta i blocajul din horn, din con-
ductele de evacuare gaze arse i admi-
sie aer i din terminale.

A02 Semnal prezen  flac r  
cu arz torul stins

Anomalie electrod

Verifica i cablajul electrodului de ionizare
Controla i integritatea electrodului
Electrod de mas
Cablu de mas
Verifica i i eventual cur a i sifonul

Anomalie cartel Verifica i cartela

A05 Anomalie ventilator

Lipsa tensiunii de alimentare 
230V Verifica i cablajul conectorului cu 5 borne
Semnal tahimetric întrerupt
Ventilator deteriorat Verifica i ventilatorul

A06 Lipsa fl c rii dup  faza 
de aprindere

Anomalie electrod de ionizare Controla i pozi ia electrodului de ionizare 
i eventual înlocui i-l

Flac r  instabil Controla i arz torul

Conducte aer/gaze arse înfun-
date

Îndep rta i blocajul din horn, din con-
ductele de evacuare gaze arse i admi-
sie aer i din terminale

Sifon înfundat Verifica i i eventual cur a i sifonul

F07 - F14 - A07 Temperatur  gaze arse 
ridicat

Sonda pentru gaze arse detecte-
az  o temperatur  excesiv

Controla i schimb torul de c ldur
Verifica i sonda de gaze arse

F08
A08

Interven ie protec ie 
supratemperatur

Senzor circuit de înc lzire defect
Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului din circuitul de 
înc lzire i eventual înlocui i-l

Lipsa circula iei apei în instala ie Verifica i pompa de circula ie
Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

F09
A09

Interven ie protec ie 
supratemperatur

Senzor de retur deteriorat
Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului din retur i eventual 
înlocui i-l

Lipsa circula iei apei în instala ie Verifica i pompa de circula ie
Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

F10
A10 Anomalie senzor de tur

Senzor defect
Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F11
A11 Anomalie senzor retur

Senzor defect
Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F12 Anomalie senzor ap  
cald  menajer

Senzor defect
Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F13
A13

Anomalie sond  gaze 
arse

Sond  defect
Verifica i cablajul sau înlocui i sonda de 
gaze arseCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt
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A14
Interven ie siguran  
conduct  evacuare gaze 
arse

Anomalia F07 generat  de 3 ori 
în ultimele 24 ore

Vezi anomalia F07

F34 Tensiune de alimentare 
mai mic  de 170 V Probleme la re eaua electric Verifica i instala ia electric

F37
Presiunea apei din 
instala ie nu este 
corect

Presiune prea sc zut Umple i instala ia
Presostatul de ap  nu este 
conectat sau este defect Verifica i presostatul de ap

F39 Anomalie sond  extern

Sond  defect  sau scurtcircuit 
cablaj Verifica i cablajul sau înlocui i senzorul

Sond  deconectat  dup  ce a i 
activat temperatura variabil

Conecta i din nou sonda extern  sau 
dezactiva i temperatura variabil

F41 Interven ie protec ie 
DELTA T maxim

Senzor circuit de înc lzire defect
Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului din circuitul de 
înc lzire

Senzor de retur deteriorat Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului de retur

Lipsa circula iei apei în instala ie Verifica i pompa de circula ie
Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

F42
A42

Interven ie protec ie 
control senzori Senzor circuit de înc lzire defect

Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului din circuitul de 
înc lzire

Senzor de retur deteriorat sau 
deconectat

Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului de retur

F43 Interven ie protec ie 
schimb tor de c ldur .

Lipse te circula ia H2O în 

instala ie
Verifica i pompa de circula ie

Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie
A23 - A24 - A26
F15 - F20 - F21
F40 - F47 - F50

F51 - F53

Anomalie parametri car-
tel Setare eronat  parametru cartel Verifica i i eventual modifica i parame-

trul cartelei

F56 - A56

Anomalie de calibrare

Parametri incorec i Verifica i parametrii i efectua i o cali-
brare la 100%

Electrod pozi ionat incorect sau 
deteriorat.

Verifica i pozi ionarea electrodului, even-
tual înlocui i-l. Dup  înlocuire, repeta i 
calibrarea la 100%

Procedura de calibrare 
nu a fost finalizat

Circula ie redus  în cicruitul pri-
mar sau evacuare redus

Reseta i anomalia. Deschide i robinetul 
de ap  cald  i a tepta i ca flac ra s  
termine de clipit intermitent (aproximativ 
2 minute)

F61 - A61 Anomalie unitate de 
comand  AGC01

Eroare intern  a unit ii de 
comand  AGC01

Controla i conexiunea la împ mântare, 
electrodul i eventual înlocui i unitatea 
de comand

A54 - A55 - A63 Anomalie unitate de 
comand  AGC01

Eroare intern  a unit ii de 
comand  AGC01

Încerca i s  întrerupe i alimentarea cen-
tralei timp de 10 secunde i eventual 
înlocui i unitatea de comand

F67 - F68 - A68 Eroare BCC Service key
BCC Service key deconectat Repozi iona i dispozitivul BCC Service 

key
Eroare înc rcare fi ier BCC Ser-
vice key

Repeta i procedura i eventual înlocui i 
BCC Service key

A62

Lips  de comunicare 
între unitatea de 
comand  i valva de 
gaz

Unitatea de comand  nu este 
conectat Conecta i unitatea de comand  la valv

Valv  deteriorat , Înlocui i valva Controla i cablajul sau înlocui i valva

A64
S-a dep it num rul 
maxim de reset ri con-
secutive

S-a dep it num rul maxim de 
reset ri consecutive

Întrerupe i alimentarea centralei timp de 
60 secunde i apoi repune i în func iune 
centrala

F66 Înc rcarea firmware-ului nu s-a 
efectuat cu succes

Reînc rca i firmware-ul sau înlocui i car-
tela

Cod anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie
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4. Caracteristici i date tehnice
4.1 Dimensiuni i racorduri

7 Intrare gaz - Ø 3/4”
8 Ie ire ap  cald  menajer  - Ø 1/2”
9 Intrare ap  menajer  - Ø 1/2”
10 Tur instala ie - Ø 3/4”
11 Retur instala ie - Ø 3/4”
A6 Racord evacuare condens

fig. 53- Vedere frontal
fig. 54- Vedere lateral

fig. 55- Vedere de sus
fig. 56- Vedere de jos
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ablon metalic (cod 046049X0) i orificii în perete

fig. 57

fig. 58
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4.2 Vedere general

4.3 Circuitul hidraulic

fig. 59- Vedere general

14 Supap  de siguran
16 Ventilator
32 Pomp  de circula ie înc lzire
34 Senzor temperatur  înc lzire
36 Evacuare automat  aer
42 Sond  temperatur  ap  cald  menajer
44 Valv  de gaz
56 Vas de expansiune
81 Electrod de aprindere/ionizare
95 Valv  deviatoare
114 Presostat ap
136 Debitmetru
145 Hidrometru
186 Senzor de retur
191 Senzor temperatur  gaze arse
193 Sifon
194 Schimb tor de c ldur  ap  menajer
196 Rezervor condens
350 Grup arz tor/ventilator

fig. 60- Circuitul hidraulic

8 Ie ire ap  menajer
9 Intrare ap  menajer
10 Tur instala ie
11 Retur instala ie
14 Supap  de siguran
32 Pomp  de circula ie înc lzire
34 Senzor temperatur  înc lzire
36 Evacuare automat  aer
42 Sond  temperatur  ap  cald  menajer
56 Vas de expansiune
74 Robinet de umplere instala ie
95 Valv  deviatoare
114 Presostat ap
136 Debitmetru
186 Senzor de retur
193 Sifon
194 Schimb tor de c ldur  ap  menajer
241 Bypass automat (în interiorul grupului 

pompei)
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4.4 Tabel cu datele tehnice
Tabel. 11- Tabel cu datele tehnice

Dat Unitate BLUEHELIX TECH RRT 24 C

CODURILE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSELOR 0T3B2BWA

RILE DE DESTINA IE IT - ES - RO

CATEGORIE GAZ II2HM3+ (IT) - II2H3+ (ES) - II2H3B/P (RO)

Putere termic  max. înc lzire kW 20,4 Q

Putere termic  min. înc lzire kW 5,0 Q

Putere termic  max. înc lzire (80/60°C) kW 20,0 P

Putere termic  min. înc lzire (80/60°C) kW 4,9 P

Putere termic  max. înc lzire (50/30°C) kW 21,7

Putere termic  min. înc lzire (50/30°C) kW 5,4

Putere termic  max. ap  menajer kW 25,0

Putere termic  min. ap  menajer kW 5,0

Putere termic  max. ap  cald  menajer kW 24,5

Putere termic  min. ap  cald  menajer kW 4,9

Randament Pmax (80-60°C) % 98,0

Randament Pmin (80-60°C) % 97,8

Randament Pmax (50-30°C) % 106,1

Randament Pmin (50-30°C) % 107,5

Randament 30% % 109,8

Presiune gaz alimentare G20 mbar 20

Debit gaz max. G20 m3/h 2,65

Debit gaz min. G20 m3/h 0,53

CO2 - G20 % 9 ± 0,8

Presiune gaz alimentare G31 mbar 37

Debit gaz max. G31 kg/h 1,94

Debit gaz min. G31 kg/h 0,39

CO2 - G31 % 10 ± 0,8

Clas  de emisii NOx - 6 NOx

Presiune max. de func ionare înc lzire bar 3 PMS

Presiune min. de func ionare înc lzire bar 0,8

Temperatura max. de reglare înc lzire °C 90 tmax

Con inut ap  înc lzire litri 2,9

Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de înc lzire litri 8

Presiune de preînc rcare vas de expansiune înc lzire bar 0,8

Presiune max. de func ionare ap  cald  menajer bar 9 PMW

Presiune min. de func ionare ap  cald  menajer bar 0,3

Debit ap  cald  menajer  t 25°C l/min 14,0

Debit ap  cald  menajer  t 30°C l/min 11,7 D

Grad de protec ie IP X5D

Tensiune de alimentare V/Hz 230 V/50 Hz

Putere electric  absorbit W 73

Greutate în gol kg 28

Tip de aparat C13-C23-C33-C43-C53
C63-C83-B23-B33

PIN CE
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4.5 Diagrame
În l ime de pompare rezidual  disponibil  în instala ie

BLUEHELIX TECH RRT 24 C

fig. 61- În l ime de pompare rezidual  disponibil  în instala ie

4.6 Schem  electric
16 Ventilator
32 Pomp  de circula ie înc lzire
34 Senzor temperatur  înc lzire
42 Sond  temperatur  ap  cald  menajer
44 Valv  de gaz
72 Termostat de camer  (nu este furnizat)
81 Electrod de aprindere/ionizare
95 Valv  deviatoare
114 Presostat ap
136 Debitmetru
138 Sond  extern  (op ional )
139 Cronocomand  la distan  (op ional)
186 Senzor de retur
191 Senzor temperatur  gaze arse
288 Kit antiînghe
A Întrerup tor ON/OFF (Pornit/Oprit) (configurabil)

���

���������

 � � � � � �� ��

�

�

�

�

�

�

�

�





BLUEHELIX TECH RRT 24 C

153RO
cod. 3541N250  -  Rev. 03  -  04/2018

fig. 62- Schem  electric

A
Aten ie: Înainte de a racorda termostatul de camer  sau cronocomanda la distan , scoate i puntea de pe
panoul de borne.
Dac  dori i s  conecta i mai multe zone ale instala iei hidraulice controlate de termostate cu contact curat i
dac  exist  necesitatea de a utiliza cronocomanda în func ie de distan a la care se afl  comenzile centralei,
trebuie s  se conecteze contactele curate la zonele bornelor 1-2, iar cronocomanda la bornele 5-6.
TOATE CONEXIUNILE LA PANOUL DE BORNE TREBUIE S  AIB  CONTACTELE CURATE (NU 230 V)
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Fabbricato in Italia - Fabricado en Italia - Made in Italy 

Via
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