*1.036116ITA*

Manual de instrucţiuni şi RO
avertizări

VICTRIX PRO
80 - 100 - 120 1 I

Stimate Client,
Vă felicităm că aţi ales un produs de înaltă calitate Immergas, în măsură să vă asigure timp îndelungat confort şi siguranţă. În calitate de client Immergas
puteţi să vă bazaţi întotdeauna pe un serviciu de asistenţă tehnică autorizat, pregătit şi mereu informat, pentru a garanta o eficienţă constantă centralei dvs.
Citiţi cu atenţie paginile următoare: veţi putea descoperi sugestii utile referitoare la utilizarea corectă a aparatului, a căror respectare va confirma satisfacţia
dvs. faţă de produsul Immergas.
Contactați unul dintre centrele autorizate Immergas pentru punerea în funcțiune a centralei. Tehnicianul va verifica condițiile de bună funcționare; va face
reglajele necesare și vă va arăta modul corect de utilizare a centralei.
Pentru eventuale intervenții de rutină sau întreținere ordinară, adresați-vă Centrelor Autorizate Immergas: acestea dispun de componente originale şi au
avantajul unei pregătiri asigurate direct de către producător.

Recomandări generale
Toate produsele Immergas sunt protejate cu ambalaj adecvat pentru transport.
Materialul trebuie depozitat la loc uscat şi ferit de acţiunea agenţilor atmosferici.
Aceste instrucțiuni constituie parte integrantă și importantă a produsului și trebuie puse la dispoziția utilizatorului chiar și în cazul schimbării proprietarului.
Acestea trebuie păstrate și consultate cu atenție, deoarece furnizează informații importante pentru fazele de instalare, utilizare și întreținere.
Acest manual de instrucţiuni conţine informaţii tehnice privind instalarea centralelor Immergas. În ceea ce privesc celelalte aspecte legate de instalarea
centralelor (de ex.: siguranţa la locul de muncă, protecţia mediului înconjurător, prevenirea accidentelor), este obligatorie respectarea prevederilor normelor
în vigoare şi principiile unei bune tehnici.
Instalaţiile trebuie proiectate de către profesionişti autorizaţi conform prevederilor legilor în vigoare. Instalarea şi întreţinerea trebuie efectuate conform
normelor în vigoare, conform instrucţiunilor producătorului, de către personal autorizat şi profesional calificat, înţelegând prin acesta că deţine competenţa
tehnică specifică în sectorul instalaţiilor, conform prevederilor Legale.
Instalarea sau montarea neadecvată a aparatului şi/sau a componentelor, accesoriilor, kit-urilor şi dispozitivelor Immergas pot provoca probleme care nu pot
fi prevăzute, persoanelor, animalelor şi lucrurilor. Citiţi cu atenţie instrucţiunile puse la dispoziţie împreună cu produsul pentru instalarea corectă a acestuia.
Întreținerea trebuie efectuată de personal tehnic autorizat, Serviciul de Asistenţă Tehnică Autorizat Immergas reprezintă în acest sens o garanţie de calificare
şi profesionalitate.
Aparatul trebuie utilizat doar în scopul pentru care a fost proiectat. Orice altă utilizare este considerată improprie și de aceea periculoasă.
Se exclude orice responsabilitate contractuală sau extracontractuală a producătorului în caz de daune provocate de instalarea, utilizarea sau întreţinerea
greşită sau în caz de nerespectare a legislaţiei tehnice în vigoare sau a instrucţiunilor din acest manual (sau oricum puse la dispoziţie de producător), iar
garanţia aparatului îşi pierde valabilitatea.
Pentru mai multe informații privind instalarea generatoarelor de căldură cu funcţionare pe gaz consultaţi site-ul Immergas la adresa: www.immergas.com

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
În conformitate cu Directiva 2009/396/CE privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi,
cu Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică, cu Directiva 92/42/CE privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de
apă caldă şi cu Directiva 2006/95/CE de Joasă tensiune,
Mauro Guareschi
Producătorul: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)
Director Cercetare & Dezvoltare
DECLARĂ CĂ: centrala Immergas model:
Victrix Pro 80 - 100 - 120 1 I
este conformă cu aceste Directive ale Comunității Europene

Semnătura:

Immergas S.p.a. nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşeli de tipar sau transcriere, rezervându-şi dreptul de a aduce modificări fără preaviz, propriilor
prospecte tehnice şi comerciale.
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Centralele Victrix Pro 1I cu instalare individuală
sau în cascadă pot fi instalate în exterior sau într-o încăpere adecvată (centrală termică).
Instalarea trebuie să fie conformă recomandărilor
legilor şi normelor în vigoare.
Locul de instalare al aparatelor şi al accesoriilor
Immergas trebuie să aibă caracteristicile (tehnice
şi structurale) care să permită (în condiţii de
siguranţă, eficienţă şi accesibilitate):
- instalarea (conform prevederilor legislaţiei şi
normelor tehnice în vigoare);
- operaţiunile de întreţinere (inclusiv cele programate, periodice, ordinare şi extraordinare);
- mutarea (până în exterior într-un loc special
pentru încărcarea şi transportul aparatelor şi a
componentelor) precum şi înlocuirea acestora,
în caz de nevoie, cu aparate şi/sau componente
echivalente.
Atenţie: aceste centrale trebuie folosite pentru
încălzirea încăperilor şi a altor spaţii echivalente; aceste centrale au rolul de a încălzi apa
la o temperatură inferioară celei de fierbere la
presiune atmosferică; trebuie să fie racordate la
o instalaţie de încălzire şi la o reţea de distribuţie a apei de consum adecvată performanţei şi
puterii acestora.
Înainte de a instala aparatul este necesar să verificaţi ca acesta să fi fost livrat complet; dacă nu
sunteţi siguri de acest lucru, adresaţi-vă imediat
furnizorului.
Elementele ambalajului (cleme, cuie, saci din
plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lăsate
la îndemâna copiilor deoarece reprezintă surse
de pericol.
Nu lăsaţi obiecte inflamabile în apropierea aparatului (hârtie, cârpe, plastic, polistiren, etc.).
În caz de anomalii, defecţiuni sau mod de funcţionare incorect, aparatul trebuie oprit şi trebuie
solicitată intervenţia unei societăţi autorizate
(de exemplu de la centrul de Asistenţă Tehnică
Immergas, care dispune de pregătirea tehnică
specifică şi de piese de schimb originale).
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N.B.: şuruburile pentru diblurile cu cap hexagonal aflate în kit trebuie folosite exclusiv
pentru fixarea dispozitivului de susţinere pe
perete.

Înălţimea încăperii de instalare.
Instalarea unui singur aparat: înălţimea mimină
a încăperii trebuie să fie de 2 m.
Instalarea mai multor aparate în cascadă (2 ÷ 5
Victrix Pro 1I): date fiind dimensiunile centralei,
a colectorului de gaze de ardere (care trebuie
instalat cu o înclinaţie de 3%) şi a colectoarelor
hidraulice, înălţimea încăperii trebuie să fie de
2,30 m.
Înălţimile indicate mai sus permit instalarea
corectă a aparatelor şi respectarea normelor
tehnice în vigoare.
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1.1 RECOMANDĂRI PENTRU
INSTALARE.
Aparatele cu funcţionare pe gaz Immergas pot fi
instalate numai de către un instalator autorizat şi
profesional calificat.

Nu faceţi singuri nicio intervenţie sau tentativă
de reparaţie.
Nerespectarea celor de mai sus duce la asumarea de responsabilităţi personale şi la pierderea
garanţiei.
• Norme de instalare: aceste centrale nu au fost
proiectate în niciun caz, pentru instalarea pe
baze sau pe pardoseală (Fig. 1-1), ci numai
pentru instalarea pe perete. Peretele trebuie să
fie neted, fără proeminenţe şi denivelări pentru
a nu permite accesul din partea posterioară.
Instalarea centralei pe perete, trebuie să garanteze o susţinere stabilă şi eficientă a acesteia.
Diblurile (furnizate standard) trebuie folosite
numai pentru fixarea centralei pe perete în cazul
în care este prezent un dispozitiv de susţinere sau
de fixare cu care este prevăzută centrala; acestea
pot asigura o susţinere adecvată numai dacă
sunt introduse corect (conform regulilor) în
pereţi construiţi din cărămizi pline sau semipline. În cazul pereţilor realizaţi din cărămizi
sau blocuri perforate, pereţi despărţitori cu
staticitate limitată sau ziduri diferite de cele
indicate, trebuie să efectuaţi o verificare statică
prealabilă a sistemului de susţinere. Centralele
trebuie instalate astfel încât să nu fie supuse
loviturilor sau modificărilor.

Aşezarea aparatelor în încăpere.
Un singur aparat: distanţa dintre un punct
exterior oarecare al centralei şi pereţii verticali,
orizontali ai încăperii trebuie să permită accesul
la dispozitivele de reglare, siguranţă, control şi
întreţinere ordinară.
Mai multe aparate, neconectate între ele dar
instalate în aceeaşi încăpere: distanţa minimă
care trebuie păstrată între mai multe aparate
instalate pe acelaşi perete trebuie să fie de 200
mm, pentru a permite accesul la dispozitivele de
reglare, siguranţă, control şi întreţinere a tuturor
aparatelor instalate.
Instalare în cascadă (2 ÷ 5 Victrix Pro 1I): Indicaţiile privind instalarea corectă în cascadă se află
în documentaţia corespunzătoare, sau pe site-ul
www.immergas.com, în secţiunea înaltă putere.
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1.2 AMPLASAREA APARATELOR.
Centralele pot fi instalate:
- în exterior;
- în încăperi externe, adiacente clădirii deservite,
amplasate la loc descoperit, cu condiţia să fie
separate din punct de vedere structural şi fără
pereţi comuni, sau să fie situate pe acoperişul
plan al clădirii deservite, fără pereţi în comun.
- în clădiri destinate altor utilizări sau în încăperi
care fac parte din volumul clădirii deservite.
Încăperile amintite trebuie să fie destinate exclusiv instalaţiilor termice şi trebuie să aibă caracteristicile conforme prevederilor legilor în vigoare.
Atenţie: instalarea aparatelor alimentate cu gaz
cu densitatea mai mare de 0,8 (G.P.L) este permisă exclusiv în încăperi aflate deasupra nivelului
solului şi care comunică cu alte încăperi aflate,
şi acestea, deasupra nivelului solului. În ambele
cazuri, pardoseala nu trebuie să prezinte denivelări care pot duce la crearea acumulărilor de gaz
care pot duce la situaţii periculoase.
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1.3 AERISIREA ŞI VENTILAREA
ÎNCĂPERILOR DE INSTALARE.
Încăperile trebuie prevăzute cu una sau mai
multe deschizături permanente de aerisire amplasate pe pereţii exteriori. Este permisă protecţia
deschizăturilor de aerisire cu grilaje metalice,
plase şi/sau dispozitive de protecţie împotriva
ploii cu condiţia să nu fie redusă suprafaţa netă
de aerisire.
Deschizăturile de aerisire trebuie realizate şi
amplasate astfel încât să se evite formarea de
acumulări de gaz, indiferent de conformaţia
acoperirii.
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Protecţia centralei împotriva îngheţului este asigurată numai dacă:
- centrala este corect racordată la circuitul de
alimentare electrică;

Atenţie: toate kit-urile opţionale care pot fi racordate la centrală trebuie protejate în funcţie de
gradul de protecţie electrică al acestora.

- întreruptorul general este activat;

Aerisirea pentru instalarea în încăperi exterioare. Suprafeţele libere minime, în funcţie de
debitul caloric total, nu trebuie să fie mai mici de:
a) încăperi la suprafaţa solului (S ≥ Q x 10)

1.5 PROTECŢIE ANTIÎNGHEŢ.
Temperatura minimă -5°C. Centrala este dotată
standard cu o funcţie antiîngheţ care prevede
punerea în funcţiune a pompei şi a arzătorului
când temperatura apei din interiorul centralei
coboară sub 5°C.
Funcţia antiîngheţ este asigurată numai dacă:
- centrala este corect racordată la circuitele de
alimentare gaz şi electrică;

		 S > 755 cm2 pentru fiecare Victrix Pro 80 1 I

- centrala este constant alimentată;

		S > 925 cm2 pentru fiecare Victrix Pro 100 1 I

- întreruptorul general este activat;

		 S > 1145 cm2 pentru fiecare Victrix Pro 120
1I

- centrala nu e în blocare cauzată de nepornire;

		 (ex: pentru instalarea a 3 Victrix Pro 80 1 I
în cascadă, suprafaţa minimă este de 755 x 3
= 2265 cm2)
b) încăperi aflate la semi-subsol sau subsol până
la cota de -5 m de la suprafaţa de referinţă (S
≥ Q x 15).
		 S > 1130 cm2 pentru fiecare Victrix Pro 80 1
I
		 S > 1385 cm2 pentru fiecare Victrix Pro 100
1I
		 S > 1712 cm2 pentru fiecare Victrix Pro 120
1I
		 (ex: pentru instalarea a 3 Victrix Pro 80 1 I
în cascadă, suprafaţa minimă este de 1130 x
3 = 3390 cm2)
c) încăperi aflate la subsol la o cotă cuprinsă
între -5 m şi -10 m de la suprafaţa de referinţă
(S ≥ Q x 20 cu minim 5000 cm2).

TEHNICIAN

1.4 INSTALAREA ÎN EXTERIOR.
Centrala este prevăzută cu un grad de protecţie
electrică IPX5D şi poate fi instalată şi în exterior
fără a fi nevoie de protecţii suplimentare.

		 S > 5000 cm2 pentru toate configuraţiile
În orice caz, fiecare deschizătură nu trebuie să
aibă o suprafaţă netă mai mică de 100 cm2.
Atenţie: în cazul instalării aparatelor alimentate
cu gaz cu densitate mai mare de 0,8 (G.P.L.) în
încăperi exterioare, la suprafaţa solului, cel puţin
2/3 din suprafaţa de aerisire trebuie să se afle la
nivelul pardoselii, cu o înălţime minimă de 0,2 m.
Deschizăturile de aerisire trebuie să se afle la
cel puţin 2 m, în cazul capacităţilor termice mai
mici sau egale cu 116 kW şi la 4,5 m în cazul
capacităţilor mai mari, de orice fel de denivelare,
cavităţi, canale de comunicare cu încăperi aflate
sub pardoseală sau canale de drenare.
Aerisirea în cazul instalării în clădiri destinate
altor utilizări sau în încăperi care fac parte
din volumul clădirii deservite. Suprafaţa de
aerisire nu trebuie să fie mai mică de 3000 cm2
în cazul gazului natural şi mai mică de 5000 cm2
în cazul G.P.L..

- componentele esenţiale ale centralei nu sunt în
avarie.
În aceste condiţii centrala este protejată împotriva
îngheţului până la temperatura de -5°C.
Temperatura minimă -15°C. În cazul în care
centrala este instalată într-un loc în care
temperatura coboară sub -5°C şi dacă nu este
asigurată alimentarea cu gaz (sau centrala
intră în blocare datorată lipsei aprinderii) este
posibil ca aparatul să îngheţe.
Pentru a evita riscul de îngheţ respectaţi următoarele instrucţiuni:
- protejaţi circuitul de încălzire împotriva îngheţului prin introducerea unui lichid antigel de
bună calitate, care nu trebuie să fie dăunător
sănătăţii. Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile
producătorului lichidului în ceea ce priveşte
concentraţia în funcţie de temperatura minimă
atinsă în zona de instalare a aparatului. Trebuie
obţinută o soluţie apoasă cu clasa de posibilă
poluare a apei 2 (EN 1717).
Materialele din care este realizat circuitul de
încălzire al centralelor Immergas rezistă la lichide
antigel pe bază de glicoli etilenici şi propilenici (în
cazul în care amestecurile sunt realizate conform
instrucţiunilor).
Pentru informaţii privind durata şi eliminarea
produsului, respectaţi informaţiile producătorului.
- Protejaţi sifonul şi ţeava de evacuare a condensatului împotriva îngheţului cu ajutorul
accesoriului livrat la cerere (kit antiîngheţ)
compus din două rezistenţe electrice, cabluri
şi un termostat de comandă (citiţi cu atenţie
instrucţiunile de montare incluse în kit-ul
accesoriu).

Consultaţi şi respectaţi recomandările legilor şi
normelor în vigoare.
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- componentele kit-ului antiîngheţ nu sunt defecte.
În aceste condiţii centrala este protejată împotriva
îngheţului până la temperatura de -15°C.
Garanţia aceasta nu acoperă daunele datorate
întreruperii alimentării cu energie electrică sau
nerespectării indicaţiilor de mai sus.

Legendă:
V - Conexiune electrică
G - Alimentare cu gaz
R - Retur de la instalaţie
M - Tur către instalaţie
SC - Evacuare condensat (diametru intern minim Ø 13 mm)

Înălţime
(mm)

Lăţime
(mm)

Adâncime
(mm)

1038

600

A
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1.6 DIMENSIUNI PRINCIPALE.

Racorduri
GAZ

INSTALAŢIE

G

R

M

3/4”

1”1/2

1”1/2

B:
Victrix Pro 80 1 I = 265 mm
Victrix Pro 100 - 120 1 I = 410 mm
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A:
Victrix Pro 80 1 I = 502 mm
Victrix Pro 100 - 120 1 I = 632 mm

C:
Victrix Pro 80 1 I = 497 mm
Victrix Pro 100 - 120 1 I = 627 mm

1.7 RACORDAREA LA GAZ (APARAT
CATEGORIA II2H3B/P).
Centralele noastre au fost proiectate pentru a
funcţiona cu gaz metan (G20) şi G.P.L. Conducta
de alimentare trebuie să fie egală sau mai mare
decât racordul centralei 3/4” G.
N.B.: Conducta de admisie a gazului combustibil trebuie să fie corect dimensionată, conform
prevederilor normelor în vigoare, atât pentru a
garanta cantitatea de gaz necesară la arzător şi
în condiţii de funcţionare la putere maximă a
centralei, cât şi pentru a asigura performanţele
aparatului (date tehnice). Sistemul de racordări
trebuie să fie conform normelor.
Înainte de a efectua racordarea la gaz trebuie
realizată cu atenţie curăţarea interioară a tuturor conductelor instalaţiei de alimentare cu
combustibil pentru a elimina reziduurile care ar
putea compromite buna funcţionare a centralei.
Trebuie, de asemenea, verificat ca gazul distribuit
să corespundă cu cel pentru care a fost proiectată
centrala (a se vedea plăcuţa de timbru aplicată pe
centrală). Dacă acestea sunt diferite este necesară
adaptarea la alt tip de gaz (a se vedea modificarea
aparatelor în cazul schimbării gazului). Este importantă verificarea presiunii dinamice a reţelei
(metan sau G.P.L.) care va fi utilizată pentru alimentarea centralei, care trebuie să fie conformă
prevederilor EN437 şi anexelor corespunzătoare
şi normelor tehnice locale în vigoare; dacă aceasta
nu este suficientă poate influenţa puterea centralei, provocând neplăceri utilizatorului.
Asiguraţi-vă ca racordarea robinetului de gaz să
fie efectuată corect.
În exteriorul spaţiului de instalare în care se află

aparatul trebuie instalat, pe conducta de alimentare cu gaz în poziţie vizibilă şi uşor de atins, un
robinet de separare manual cu închidere rapidă
prin rotirea la 90° şi oprire cu sfârşit de cursă
în poziţiile complet deschis sau complet închis.
N.B.: instalaţia internă de alimentare cu gaz
trebuie realizată conform recomandărilor normelor şi legilor în vigoare şi a prevederilor unei
bune tehnici.
Calitatea gazului combustibil. Aparatul a fost
proiectat pentru a funcţiona cu gaz combustibil
fără impurităţi; în caz contrar introduceţi filtrele
corespunzătoare în partea superioară a aparatului
în scopul de a reface puritatea combustibilului.
Rezervoare de stocare (în cazul alimentării de
la un depozit de GPL).
- Se poate întâmpla ca noile rezervoare de stocare GPL să conţină resturi de gaz inert (azot)
care sărăcesc amestecul distribuit aparatului
cauzându-i funcţionări anormale.
- Din cauza compoziţiei amestecului de GPL se
poate produce în timpul perioadei de stocare
în rezervoare o stratificare a componentelor
amestecului. Acest lucru poate provoca o
variaţie a puterii calorifice a amestecului distribuit aparatului şi modificarea ulterioară a
performanțelor acestuia.
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1.8 RACORDAREA HIDRAULICĂ.
Atenţie: înainte de a racorda centrala, pentru
a nu pierde garanţia modulului cu condensare,
spălaţi bine instalaţia termică (conducte, corpuri de încălzire etc.) cu produse decapante sau
dezincrustante, în măsură să elimine reziduurile
care ar putea compromite buna funcţionare a
centralei.
Se recomandă tratarea chimică a apei din
instalaţia termică conform normelor tehnice
în vigoare, cu scopul de a proteja instalaţia şi
aparatul împotriva depunerilor (de exemplu,
depuneri de calcar), împotriva formării mâlului
şi a altor materiale nocive.
Se recomandă montarea pe instalaţie a unui filtru
pentru colectarea şi separarea impurităţilor prezente în aceasta (filtru separator de mâl). Pentru
a evita depunerile, incrustaţiile şi coroziunile în
instalaţia de încălzire, trebuie respectate prevederile cuprinse în normele tehnice în vigoare,
privind tratarea apei în instalaţiile termice de
uz civil.
Racordarea la reţeaua hidraulică trebuie să fie
realizată în mod raţional utilizând punctele de
racordare aflate pe centrală. Evacuarea supapei de siguranţă a centralei trebuie racordată
la o pâlnie de evacuare care este prezentă pe
centrală dar nu este instalată şi care, la rândul
său, trebuie racordată la conducta de canalizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea în
cazul în care supapa de evacuare acționează şi
inundă încăperea.

TEHNICIAN
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Atenţie: Immergas nu îşi asumă responsabilitatea în caz de daune cauzate de montarea unor
dispozitive automate de umplere care nu poartă
propria marcă.

1.9 CONEXIUNILE ELECTRICE.
Operaţiunile descrise în continuare se vor efectua
după întreruperea alimentării cu tensiune a
aparatului.

Pentru a satisface cerinţele stabilite de norma
EN 1717 cu privire la realizarea instalaţiilor, mai
exact cu privire la la poluarea apei potabile şi pe
cele ale normelor tehnice în vigoare, se recomandă utilizarea kit-ului anti-reflux IMMERGAS
care va trebui montat în amonte de punctul de
racordare a admisiei apei reci a centralei. Se recomandă, de asemenea, ca fluidul utilizat pentru
transferul căldurii (ex. apă + glicol) introdus în
circuitul primar al centralei (circuitul de încălzire), să aparţină categoriilor 1, 2 sau 3, definite
de norma EN 1717.

Instalaţia electrică trebuie realizată conform normelor tehnice şi legilor în vigoare. Centrala este
prevăzută cu un grad de protecţie IPX5D pentru
întregul aparat. Siguranţa electrică în funcționare
a aparatului se obține numai atunci când acesta
este conectat corect la o instalaţie eficientă de
împământare, executată conform prevederilor
normelor de siguranţă în vigoare.

TEHNICIAN

USER

Atenţie: pentru a păstra caracteristicile şi eficienţa
aparatului se recomandă instalarea unui dispozitiv
adecvat de tratare a apei în cazul utilizării apei
cu caracteristici care pot provoca apariţia depunerilor de calcar.
Evacuarea condensatului. Pentru evacuarea
apei de condensare produsă de aparat, racordaţi
aparatul la o reţea de canalizare prin intermediul
unor ţevi adecvate, rezistente la condensul acid,
cu Ø intern de cel puţin 13 mm. Instalaţia de
racordare a aparatului la reţeaua de canalizare
trebuie să fie efectuată în aşa fel încât să fie evitată
îngheţarea lichidului conţinut. Înainte de punerea în funcţiune a aparatului asiguraţi-vă ca apa
de condensare să poată fi evacuată în mod corect.
Respectaţi normele în vigoare şi dispoziţiile naţionale şi locale privind evacuarea apelor uzate.

Cablu de
alimentare

1-3

• Instalaţii care funcţionează direct cu temperatură joasă. Centrala poate alimenta direct
o instalaţie cu temperatură joasă dacă este
modificată valoarea parametrului „P02” care
defineşte temperatura pe turul generatorului.
În această situaţie este necesară introducerea în
serie la alimentarea centralei, a unei siguranţe
constituite dintr-un termostat având temperatura limită de 55 °C. Termostatul trebuie să fie
amplasat pe conducta de tur a instalaţiei la o
distanţă de peste 2 metri faţă de centrală.

Atenţie: Immergas S.p.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune aduse persoanelor sau
lucrurilor datorate lipsei conexiunii la împământare a centralei şi a nerespectării normelor
de referinţă.
Verificaţi, de asemenea, ca instalaţia electrică să
fie adecvată puterii maxime absorbite de aparat
indicată pe plăcuţa de timbru aplicată pe acesta.
Centralele sunt dotate cu cablu de alimentare
special de tip “X” neprevăzut cu ştecher. Cablul
de alimentare trebuie conectat la o reţea de
230V ±10% / 50Hz respectând polaritatea L-N
şi împământarea
, reţea pe care trebuie să se
afle un întreruptor omnipolar cu categoria de
supratensiune de clasă III.
Întreruptorul general trebuie instalat în exteriorul încăperilor, în poziţie accesibilă şi semnalată
adecvat.
În cazul înlocuirii cablului de alimentare adresaţi-vă unei societăţi autorizate (de exemplu Serviciul Autorizat de Asistenţă Tehnică Immergas).
Cablul de alimentare trebuie să respecte traseul
prestabilit (Fig. 1-3).
În cazul în care trebuie înlocuită siguranţa de
reţea de pe regleta de conexiuni, folosiţi o siguranţă rapidă de 3,15A.
Pentru alimentarea generală a aparatului de la
reţeaua electrică, nu e permisă utilizarea adaptoarelor, a prizelor multiple şi a prelungitoarelor.
Important: în cazul utilizării regulatorului pentru cascadă şi zone, este obligatorie stabilirea a
două linii separate conform normelor în vigoare
privind instalaţiile electrice. Conductele centralei
nu trebuie utilizate ca priză de împământare a
instalaţiei electrice sau telefonice. Asiguraţi-vă
de acest lucru înainte de racordarea electrică
a centralei.

RELEU EXTERN
(OPŢIONAL)
BOBINĂ 230 VAC MAX 0.1 A

SIGURANŢĂ

ALARMĂ
CONTACTE CURATE
MAX 1 A. 230 Vac

ADMISIE
ANALOGIC

BUS

Reset extern
230 Vac
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- gestionarea unui circuit hidraulic cu 2 zone
amestecate (vană de amestec); 1 zonă directă;
1 boiler şi pompele de circulaţie corespunzătoare;
- sistem de autodiagnosticare pentru afişarea
pe display a defectelor de funcţionare a centralei;
- setarea a două valori de temperatură ambientală: una pentru zi (temperatură confort)
şi una pentru noapte (temperatură redusă);
- gestionarea temperaturii apei de consum (în
combinaţie cu boilerul);
- gestionarea temperaturii de pe circuitul de
tur al centralei în funcţie de temperatura din
exterior;
- selectarea modului de funcţionare dorit dintre diferite alternative pentru fiecare circuit
hidraulic:
- funcţionare permanentă la temp. confort;
- funcţionare permanentă la temp. redusă.

Conectarea electrică a regulatorului pentru
de cascadă şi zone sau cronotermostat On/Off
(Opţional). Termostatul sau cronotermostatul
On/Off trebuie conectat la bornele “E” şi “F”
după ce s-a eliminat puntea X40 (Fig. 1-4). Asiguraţi-vă ca contactul termostatului On/Off să fie
de tip “curat” adică independent de tensiunea de
reţea, în caz contrar placa electronică de reglare
poate fi deteriorată. Regulatorul pentru cascade
şi zone, dacă este prevăzut, trebuie conectat prin
intermediul bornelor 37 şi 38 la bornele “M” şi
“O” aflate pe regleta de conectare a centralei,
respectând polaritatea şi eliminând puntea X40,
(Fig. 1-4) conectarea cu polaritate greşită, deşi
nu deteriorează termoregulatorul, nu permite
funcţionarea acestuia.

N.B.: în cazul conectării sondei pentru exterior
la regulatorul pentru cascadă parametrul “P14”
al centralei, trebuie setat la “0”, iar gestionarea
sondei pentru exterior este încredinţată regulatorului cascadei.

TEHNICIAN

- funcţionare permanentă la temp. antiîngheţ
reglabilă.

1.11 SONDĂ DE TEMPERATURĂ
PENTRU EXTERIOR
Centrala este compatibilă cu sondă pentru
exterior (Fig. 1-7) care este disponibilă ca şi kit
opţional. Pentru montarea sondei pentru exterior
consultaţi fişa cu instrucţiuni.
Sonda poate fi conectată direct la placa electrică
a centralei şi permite reducerea automată a
temperaturii maxime pe tur către instalaţie în
momentul în care creşte temperatura externă,
cu scopul de a adapta căldura trimisă în funcţie
de temperatura externă.
Conectaţi sonda pentru exterior la bornele G
şi J aflate pe regleta de conexiuni a centralei
(Fig. 1-4).
Standard, sonda pentru exterior nu este activată;
pentru punerea corectă în funcţiune a acesteia,
trebuie setaţi parametrii “P14” şi “P15”. Corelaţia
dintre temperatura pe tur către instalaţie şi temperatura exterioară este determinată de curbele
reprezentate în diagramă (parametrul “P14”) şi
de setarea offset (parametrul “P15”) (Fig. 1-8).

INSTALATOR

• Regulator pentru cascadă şi zone (Fig. este
conectat la centrală numai cu două fire, este
alimentat la 230 V şi permite următoarele:

• Dispozitiv de gestionare a zonei (Fig. 1-6).
Panoul dispozitivului de gestionare permite
utilizatorului, în afara funcţiilor ilustrate la
punctul precedent, să aibă sub control şi, mai
ales, la îndemână, toate informaţiile importante
privind funcţionarea aparatului şi a instalaţiei
termice, cu posibilitatea de a modifica uşor
parametrii setaţi în prealabil, fără a fi nevoie
să se deplaseze în locul în care este instalat
regulatorul pentru cascadă şi zone. Cronotermostatul încorporat în dispozitivul de gestionare a zonei permite ajustarea temperaturii
de tur către instalaţie la necesităţile efective
ale ambientului care trebuie încălzit, pentru
a obţine valoarea de temperatură dorită cu
extremă precizie şi pentru a reduce costurile
de încălzire. De asemenea, permite vizualizarea temperaturii ambientale şi a temperaturii
reale din exterior (dacă este prezentă sonda
pentru exterior). Dispozitivul de gestionare a
zonei este alimentat de la termoregulatorul de
cascadă prin intermediul a 2 fire.

USER

1.10 COMENZI PENTRU
TERMOREGLARE
(OPŢIONAL).
Centrala este predispusă pentru montarea regulatorului pentru cascadă şi zone, a dispozitivului
de gestionare a zonei şi a sondei pentru exterior.
Aceste componente sunt disponibile ca şi kit-uri
separate şi sunt livrate la cerere.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de montare şi
utilizare incluse în kit-ul accesoriu.

1-5

1-6

58

45

Notă:

31
1-7

acest grafic este realizat cu valoarea de offset (P15) la 30 °C (valoare
standard), schimbând valoarea de offset, este schimbată, în consecinţă
şi originea curbei temperaturii de pe circuitul de tur.
			 Ex: cu Offset = 40 originea graficului este 40 şi nu 30 °C.
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1.12 SISTEME IMMERGAS DE EVACUARE
A GAZELOR DE ARDERE.
Immergas vă pune la dispoziţie, separat de centrale, diferite soluţii pentru instalarea terminalelor de admisie a aerului şi de evacuare a gazelor
de ardere; centrala nu poate fi pusă în funcţiune
fără aceste terminale.
Atenţie: centrala trebuie să fie instalată numai
împreună cu un dispozitiv original Immergas
”Seria Verde” pentru admisia aerului şi evacuarea gazelor de ardere, la vedere sau care poate
fi verificat, conform prevederilor normelor
în vigoare.
Conductele din material plastic nu pot fi instalate în exterior pe lungimi mai mari de 40 cm,
fără protecţie adecvată împotriva razelor UV
şi a agenţilor atmosferici.
Acest sistem de conducte pentru aer / gaze de
ardere se recunoaşte prin marca de identificare ce poartă nota: “numai pentru centrale cu
condensare”.

USER

• Configuraţie de tip B cu cameră deschisă şi
tiraj forţat. Centrala este livrată din fabrică cu
configuraţia de tipul “B23”.
Admisia aerului are loc direct din mediul în
care este instalată centrala prin intermediul
fantelor aflate în partea din spate a centralei,
iar evacuarea gazelor de ardere se face prin
intermediul unui coş individual sau canalizată
direct în atmosfera exterioară. În această configuraţie centrala este clasificată ca fiind de tip
B23 (conform normelor EN 297 şi a normelor
în vigoare).
În această configuraţie:

•   Îmbinarea prin cuplare a conductelor prelungitoare şi a coturilor concentrice. Pentru
a monta prelungitoarele prin cuplare cu alte
elemente ale conductelor de gaze de ardere,
acţionaţi în felul următor: Introduceţi conducta
concentrică sau cotul concentric cu capătul
tată (neted) în capătul mamă (cu garnitură cu
umăr) al elementului instalat anterior şi împingeţi până la capăt, pentru a obţine etanşeitatea
şi îmbinarea perfectă a elementelor.
Atenţie: atunci când este nevoie să scurtaţi
terminalul de evacuare şi/sau conducta concentrică prelungitoare, luaţi în considerare faptul
că conducta internă trebuie să iasă în afară cu
5 mm faţă de conducta externă.

- garnitură (A) cu crestături, de utilizat pentru
coturi;
- garnitură (B) fără crestături, de utilizat pentru
prelungitoare.
N.B.: în cazul în care lubrifierea componentelor
(deja efectuată de către producător) nu este
suficientă, îndepărtaţi cu o lavetă uscată lubrifiantul rămas, apoi, pentru a facilita cuplarea,
aplicaţi talcul furnizat în kit pe componente.

• N.B.: pentru siguranţa dvs. se recomandă să
nu obturaţi, nici măcar provizoriu, terminalul
de admisie / evacuare a gazelor de ardere ale
centralei.

(A)

• N.B.: în timpul instalării conductelor orizontale trebuie să păstraţi o înclinaţie minimă a
acestora de 3% către centrală şi să montaţi la
fiecare 3 metri un colier cu diblu.
• Lungimea maximă. Fiecare componentă are o
rezistenţă care corespunde unei anumite lungimi în metri a conductei cu acelaşi diametru
(parag. 1.13). În cazul instalaţiilor în care este
necesară utilizarea diferitelor tipuri de componente, scădeţi din lungimea maximă admisă a
kit-ului, lungimea echivalentă a componentei
suplimentare.
Exemplu: dacă trebuie să adăugaţi o curbă de
90° la un sistem concentric cu Ø 125 trebuie să
scădeţi 1,9 m din lungimea maximă admisă.

- admisia aerului are loc direct din mediul în
care este instalat aparatul;
- evacuarea gazelor de ardere trebuie să aibă
loc prin intermediul unui coş individual sau
canalizată direct în atmosfera exterioară.

TEHNICIAN

• Aşezarea garniturilor (de culoare neagră)
pentru conductele “seria verde”. Acordaţi
atenţie la interpunerea garniturii corecte (pentru coturi sau perlubgitoare) (Fig. 1-9):

- Centralele cu cameră deschisă de tip B nu
trebuie instalate în locuri în care se desfăşoară
activităţi comerciale, artizanale sau industriale în care se utilizează produse care conţin
vapori sau substanţe volatile (de ex. vapori de
acizi, adezivi, vopsele, solvenţi, combustibili,
etc.), precum şi prafuri (de ex. praful rezultat
din prelucrarea lemnului, pulbere de carbon,
de ciment etc.) care pot fi dăunătoare pentru
componentele aparatului şi îi pot compromite
funcţionarea.
• Configuraţie de tip C cu cameră etanşă şi tiraj
forţat. Centrala este livrată din fabrică în configuraţia tip “B23”; pentru a schimba configuraţia
centralei în una de tip "C" (cameră etanşă şi
tiraj forţat) trebuie demontat adaptatorul Ø
80, elementul limitator de prindere şi garnitura
aflată pe capacul centralei şi trebuie montate
conductele corespunzătoare de evacuare a
gazelor de ardere.
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(B)

1.13 TABEL CU FACTORII DE LUNGIME ECHIVALENTĂ.

Conductă concentrică Ø 80/125 m 1

TIPUL CONDUCTEI
Conductă Ø 80 m 1

1,0 m
Cot 90° concentric Ø 80/125

Terminal complet evacuare Ø 80 m 1
1,9 m

Terminal de evacuare Ø 80
1,4 m

Terminal complet de admisie-evacuare
concentric orizontal Ø 80/125

Evacuare

Evacuare
1,6 m

Cot 90° Ø 80
Evacuare
m 2,1

5,5 m

Cot 45° Ø 80
m 4,7

Terminal complet de admisie-evacuare
concentric vertical Ø 80/125

Terminal complet de evacuare vertical
Ø 80
m 3,4

Evacuare
1,3 m

Evacuare
m3

m 2,7

TEHNICIAN

Terminal complet de admisie-evacuare
concentric vertical Ø 80/125

Evacuare
1,0 m

m 2,6

Cot 45° concentric Ø 80/125

Terminal complet de admisie-evacuare
concentric orizontal Ø 80/125 80/125

Lungimea echivalentă, în m, a conductei
cu Ø 80

INSTALATOR

Lungimea echivalentă,
în m, a conductelor
concentrice Ø 80/125

USER

TIPUL CONDUCTEI

11

INSTALATOR

1.14 INSTALAREA KIT-URILOR
ORIZONTALE CONCENTRICE.
Configuraţie de tip C cu cameră etanşă şi
tiraj forţat.
Instalarea acestui terminal trebuie să corespundă
prevederilor legilor şi normelor în vigoare care
pot permite, în anumite cazuri, evacuarea prin
perete pentru centralele cu condensare cu emisii
NOx reduse.
Amplasarea terminalului (în funcţie de distanţele
faţă de deschizături, clădirii alăturate, pardoseală,
etc.) trebuie realizată conform prevederilor normelor în vigoare şi a bunei tehnici.

Kit-uri orizontale de admisie - evacuare Ø
80/125. Montarea kit-ului (Fig. 1-10): Montaţi
adaptatorul Ø 80/125 (1) pe orificiul central al
centralei şi împingeţi până la capăt. Împingeţi
garnitura (2) de-a lungul adaptatorului (1) până
la proeminenţa corespunzătoare şi apoi fixaţi-o
pe capac cu ajutorul plăcuţei de tablă (3) demontată în precedenţă. Introduceţi cotul (4) cu capătul tată (neted) pe adaptator (1) şi împingeţi-l
până la capăt. Introduceţi conducta terminală
concentrică Ø80/125 (5) cu capătul tată (neted)
în capătul mamă al cotului (4) - împingeţi până
la capăt, asigurându-vă că aţi introdus rozeta
internă (6) şi cea externă (7); în acest mod se
va obţine etanşeitatea şi îmbinarea perfectă a
elementelor ce compun kit-ul.
• Lungimea maximă (L MAX) (Fig. 1-11). Kit-ul
cu această configuraţie poate fi prelungit până
la o lungime max. de 11,0 m în cazul Victrix
Pro 80 1 I, de 8,0 m în cazul Victrix Pro 100 1 I
şi de 5,0 m în cazul Victrix Pro 120 1 I, inclusiv
terminalul cu grilă şi curba concentrică aflată
la ieşirea centralei.

TEHNICIAN
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Cu ajutorul acestui terminal admisia aerului
necesar combustiei şi evacuarea gazelor de ardere
sunt efectuate direct în exteriorul locuinţei. Kit-ul
orizontal poate fi instalat cu ieşirea în spate, în lateral dreapta şi în lateral stânga. Pentru instalarea
cu ieşirea în faţă trebuie utilizat manşonul şi un
cot concentric cu cuplare pentru a asigura spaţiul
util pentru efectuarea probelor la prima punere în
funcţiune, prevăzute de legile în vigoare.

•  Grilaj extern. Terminalul de admisie/evacuare,
dacă este instalat corect are un aspect estetic
plăcut în afara clădirii. Asiguraţi-vă că rozeta
din silicon de tamponare aflată în exterior este
corect fixată pe peretele extern al clădirii.

C13

C13

4
3
2
1

5

6

7

Kit-ul conţine:
1 buc. - Adaptator Ø 80/125 (1)
1 buc. - Garnitură (2)
1 buc. - Cot concentric Ø 80/125 la 87° (4)
1 buc. - Terminal concentric adm./evacuare
Ø 80/125 (5)
1 buc. - Rozetă internă (6)
1 buc. - Rozetă externă (7)
1-10

1-11
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Kit vertical concentric de admisie şi evacuare.
Cu ajutorul acestui terminal evacuarea gazelor
de ardere şi admisia aerului necesar combustiei
sunt efectuate în sens vertical.

• Lungimea maximă (L MAX) (Fig. 1-13). Kit-ul
cu această configuraţie poate fi prelungit până
la o lungime max. de 15,0 m în cazul Victrix Pro
80 1 I, de 11,0 m în cazul Victrix Pro 100 1 I şi
de 6,0 m în cazul Victrix Pro 120 1 I, inclusiv
terminalul.

N.B.: kit-ul vertical cu ţiglă din aluminiu permite
instalarea pe terase şi pe acoperişuri cu înclinaţie
maximă de 45% (aprox. 25°); trebuie respectată
întotdeauna distanţa dintre capătul terminalului
şi dispozitivul semiconcav (260 mm).

USER

Kit vertical cu ţiglă din aluminiu Ø 80/125.
Montarea kit-ului (Fig. 1-13): Montaţi adaptatorul Ø 80/125 (1) pe orificiul central al centralei
şi împingeţi până la capăt. Împingeţi garnitura
(2) de-a lungul adaptatorului (1) până la proeminenţa corespunzătoare şi apoi fixaţi-o pe
capac cu ajutorul plăcuţei de tablă (3) demontată în precedenţă. Montarea ţiglei false din
aluminiu: înlocuiţi ţiglele cu placa din aluminiu
(5), aşezând-o astfel încât apa de ploaie să se
poată scurge fără obstacole. Poziţionaţi pe ţigla
din aluminiu dispozitivul semiconcav fix (6) şi
introduceţi conducta de admisie – evacuare (7).
Introduceţi terminalul concentric Ø80/125 cu
capătul tată (neted) în capătul mamă al adaptatorului (1) (cu garnituri cu umăr) şi împingeţi până
la capăt, asigurându-vă că aţi introdus rozeta (4);
în acest fel se va obţine etanşeitatea şi îmbinarea
perfectă a elementelor ce compun kit-ul.

C33

C33

8
7
6

3

2

%

4

Kit-ul conţine:
1 buc. - Adaptator Ø 80/125 (1)
1 buc. - Garnitură (2)
1 buc. - Rozetă (4)
1 buc. - Ţiglă din aluminiu (5)
1 buc. - Dispozitiv semiconcav fix
(6)
1 buc. - Terminal concentric
adm./evacuare
Ø 80/125 (7)
1 buc. - Dispozitiv semiconcav
mobil (8)

5
max 4

5

1
1-12
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1.15 INSTALAREA KIT-URILOR
VERTICALE CONCENTRICE.
Configuraţie de tip C cu cameră etanşă şi
tiraj forţat.

Kit vertical Ø 80 (material plastic pentru
interior).
Montarea kit-ului (Fig. 1-14): introduceţi terminalul Ø80 (2) în orificiul central al centralei
- împingeţi până la capăt, asigurându-vă că aţi
introdus rozeta (1); în acest mod se va obţine
etanşeitatea şi îmbinarea perfectă a elementelor
ce compun kit-ul.
• Lungimea maximă (L MAX) (Fig. 1-15). Kit-ul
cu această configuraţie poate fi prelungit până
la o lungime max. de 28,0 m în cazul Victrix Pro
80 1 I, de 14,0 m în cazul Victrix Pro 100 1 I şi
de 8,5 m în cazul Victrix Pro 120 1 I, inclusiv
terminalul.

Dacă folosiţi terminalul vertical Ø 80 pentru
evacuarea directă a gazelor de ardere trebuie să
scurtaţi terminalul (vezi dimensiunile fig. 1-16);
şi în acest caz este necesară introducerea rozetei
(1) de etanşare; aceasta trebuie împinsă până la
capăt pe capacul centralei.
Kit vertical Ø 80 (din oţel pentru exterior).
Montarea kit-ului (Fig. 1-17): introduceţi terminalul Ø80 (1) în orificiul central al centralei împingeţi până la capăt; în acest mod se va obţine
etanşeitatea şi îmbinarea perfectă a elementelor
ce compun kit-ul.
Terminalul Ø 80 din oţel permite instalarea
centralei în exterior, cu descărcare directă; după
instalare, terminalul nu mai poate fi scrutat şi are
o lungime de 630 mm (Fig. 1-18).

USER
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1.16 INSTALAREA TERMINALELOR
VERTICALE Ø 80.
Configuraţie de tip B cu cameră deschisă şi
tiraj forţat.

B23

250 mm

430 mm

Kit-ul conţine:
1 buc. - Rozetă (1)
1 buc. - Terminal
de evacuare
Ø 80 (2)

B23

2
1

1-14

1-15

B23

1-16

B23

630 mm
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Kit-ul conţine:
1 buc. - Terminal de evacuare
Ø 80 din oţel (1)

1

1-17

1-18
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1.17 INSTALAREA TERMINALELOR
ORIZONTALE Ø 80.
Configuraţie de tip B cu cameră deschisă şi
tiraj forţat.

INSTALATOR

Kit orizontal Ø 80 cu evacuare prin perete.
Montarea kit-ului (Fig. 1-19): introduceţi cotul Ø
80 (1) cu capătul tată (neted) în orificiul central
al centralei şi împingeţi până la capăt. Introduceţi
conducta de evacuare (2) cu capătul tată (neted),
în capătul mamă al cotului (1); împingeţi până
la capăt, asigurându-vă că aţi introdus rozeta
internă (3) şi externă (4); în acest fel se va obţine etanşeitatea şi îmbinarea elementelor ce
compun kit-ul.
Kit orizontal Ø 80 cu evacuare prin coş de fum.
Montarea kit-ului (Fig. 1-21): introduceţi cotul Ø
80 (1) cu capătul tată (neted) în orificiul central
al centralei şi împingeţi până la capăt. Introduceţi
conducta de evacuare (2) cu capătul tată (neted)
în capătul mamă al cotului (1); împingeţi până
la capăt, asigurându-vă că aţi introdus rozeta
internă (3); în acest fel se va obţine etanşeitatea şi
îmbinarea elementelor ce compun kit-ul.

USER

• Lungimea maximă (L MAX) (Fig. 1-20 şi 22).
Kit-ul cu această configuraţie poate fi prelungit până la o lungime max. de 28,0 m în cazul
Victrix Pro 80 1 I, de 14,0 m în cazul Victrix Pro
100 1 I şi de 8,5 m în cazul Victrix Pro 120 1 I,
inclusiv terminalul.

B23

1

B23

2
3

TEHNICIAN

4

Kit-ul conţine:
1 buc. - Curbă 90° Ø 80 (1)
1 buc. - Terminal de evacuare
Ø 80 (2)
1 buc. - Rozetă internă (3)
1 buc. - Rozetă externă (4)

1-19

1-20

B23
1

2

B23

3

Kit-ul conţine:
1 buc. - curbă 90° Ø 80 (1)
1 buc. - Terminal de
evacuare Ø 80 (2)
1 buc. - Rozetă internă (3)

Înclinaţia minimă 1,5%

Max
1-21

1-22
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1.18 ÎNTUBAREA COŞURILOR DE FUM
SAU A NIŞELOR TEHNICE.
Întubarea este operaţia prin care sunt introduse
una sau mai multe conducte speciale cu ajutorul
cărora se realizează un sistem de evacuare a
gazelor de ardere ale unui aparat cu gaz prin
îmbinarea unei întubări cu coşul, canalul de fum
sau nişa tehnică deja existente sau nou construite
(în cazul clădirilor noi). Pentru realizarea întubărilor trebuie folosite conducte declarate ca
fiind adecvate acestui scop de către producător,
respectând modalităţile de instalare şi utilizare
indicate de către acesta, precum şi dispoziţiile
normelor în vigoare.
Sistem de întubare Immergas Ø 80 . Sistemul de
întubare Ø80 flexibil “Serie Verde” trebuie să fie
utilizat doar cu centrale cu condensare Immergas.
În orice caz, operaţiunile de întubare trebuie să
respecte prevederile normelor şi legislaţia tehnică în vigoare; în mod deosebit, la încheierea
lucrărilor, în momentul punerii în funcţiune
a sistemului trebuie completată declaraţia de
conformitate. De asemenea, trebuie respectate
indicaţiile din proiect sau din raportul tehnic
în cazurile prevăzute de normele şi de legislaţia
tehnică în vigoare. Sistemul sau componentele
sistemului au o viaţă tehnică conformă cu prevederile normelor în vigoare, cu condiţia:

TEHNICIAN

B23

- să fie utilizate în condiţii atmosferice şi ambientale normale, conform prevederilor normelor
în vigoare (în special de normele privind:
absenţa gazelor de ardere, pulberilor sau gazului care poate altera condiţiile termofizice
sau chimice normale; temperaturi cuprinse în
intervalul standard de variaţie zilnică etc.).
- Instalarea şi întreţinerea să fie efectuate conform indicaţiilor furnizate de producător şi
conform indicaţiilor normelor în vigoare.
- Lungimea maximă a porţiunii verticale întubate Ø 80 flexibile este egală cu 28,0 m în cazul
Victrix Pro 80 1 I, cu 14,0 m în cazul Victrix
Pro 100 1 I şi cu 8,5 m în cazul Victrix Pro 120
1 I. Această lungime este obţinută luând în
considerare terminalul complet de evacuare,
1m de conductă Ø80 în evacuare, cele două
coturi la 90° Ø80 la ieşirea din centrală şi cele
două schimbări de direcţie a conductei flexibile
în interiorului coșului / nişei tehnice.
1.19 EVACUAREA GAZELOR DE
ARDERE ÎN CAZUL CENTRALELOR
INSTALATE ÎN CASCADĂ.
Centralele instalate în cascadă compuse din 2
până la 5 generatoare, pot fi direcţionate către o
singură conductă de evacuare a gazelor de ardere
care converge în coşul de fum.
Immergas furnizează separat, un sistem original
şi adecvat de evacuare a gazelor de ardere.
1.20 UMPLEREA INSTALAŢIEI.
După racordarea centralei, umpleţi instalaţia.
Umplerea trebuie făcută lent, pentru ca bulele de
aer din apă să fie eliberate şi să iasă prin dezaeratoarele centralei şi ale instalaţiei de încălzire.
Centrala este prevăzută cu două supape de
dezaerare automate: una amplasată pe pompa
de circulaţie şi una pe modulul de condensare.
Verificaţi să fie slăbit căpăcelul. Deschideţi
dezaeratoarele radiatoarelor. Dezaeratoarele
radiatoarelor trebuie închise atunci când din
acestea iese doar apă.
N.B.: în timpul acestor operaţiuni puneţi în funcţiune pompa de circulaţie la intervale regulate,
acţionând întreruptorul general aflat pe panou.
Aerisiţi pompa de circulaţie deşurubând buşonul
anterior şi menţinând motorul în funcţiune. Strângeţi la loc buşonul după efectuarea operaţiunii.
Atenţie: această centrlă nu este dotată cu vas de
expansiune montat pe instalaţie. Este obligatorie
montarea unui vas de expansiune închis pentru
a asigura funcţionarea corectă a centralei. Vasul
de expansiune trebuie să fie conform directivelor
europene în vigoare. Dimensiunile vasului de
expansiune depind de caracteristicile instalaţiei
de încălzire, instalaţi un vas cu capacitate adecvată, conform cerinţelor normelor în vigoare
(anexa "R").

Evacuare

1.21 UMPLEREA SIFONULUI DE
COLECTARE A CONDENSATULUI.
La prima pornire a centralei se poate întâmpla
ca prin conducta de evacuare a condensatului să
iasă produse rezultate în urma combustiei; verificați după câteva minute de funcționare că prin
conducta de evacuare a condensatului nu mai ies
gaze de ardere. Aceasta înseamnă că sifonul s-a
umplut până la înălțimea corectă cu condensat și
nu mai permite ieșirea gazelor de ardere.

Evacuare

1-23
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1.22 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A
INSTALAŢIEI DE GAZ.
Respectaţi normele tehnice în vigoare cu privire
la punerea în funcţiune a instalaţiei. Instalaţiile şi
operaţiile de punere în funcţiune sunt împărţite
în trei categorii: instalaţii noi, instalaţii modificate, instalaţii reactivate.
În ceea ce privesc instalaţiile noi, este necesar:
- să deschideţi ferestrele şi uşile;
- să evitaţi situaţii care pot duce la producerea
de scântei şi flăcări libere;
- să evacuaţi aerul din întreaga instalaţie;
- să verificaţi etanşeitatea instalaţiei interne
conform indicaţiilor normelor tehnice în
vigoare (pentru informaţii privind "testul de
etanşeitate" a instalaţiilor servite de generatoare
unice sau în cascadă cu debitul caloric nominal
mai mare de 35 kW, consultaţi normele locale
în vigoare.
1.23 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A
CENTRALEI (PORNIREA).
Pentru ca Declaraţia de Conformitate prevăzută
de Lege să poată fi eliberată, trebuie respectate următoarele măsuri pentru punerea în funcţiune a
centralei (operaţiile enumerate în continuare trebuie efectuate de personal profesionist şi calificat,
iar prezenţa este permisă numai operatorilor)::
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei interne conform indicaţiilor normelor în vigoare. Până la
presiuni de funcţionare de 40 mbar este posibilă
utilizarea metodologiei de probă prevăzută de
normele tehnice în vigoare şi pentru instalaţii
servite de aparate unice (sau aparate în cascadă)
cu debitul caloric nominal mai mare de 35 kW.
Pentru presiuni mai mari, consultaţi legile în
vigoare şi alte metode cu eficacitate dovedită;
- verificaţi echivalenţa gazului utilizat cu cel
pentru care este prevăzută centrala;
- verificaţi să nu existe cauze externe care să
poată duce la formarea acumulărilor de combustibil;
- porniţi centrala şi să verificaţi pornirea corectă
a acesteia;
- verificaţi ca numărul de rotaţii a ventilatorului
să fie cel indicat în manual (Parag. 3.17);
- verificaţi intervenţia dispozitivului de siguranţă
în caz de lipsă gaz şi respectivul timp de intervenţie;
- verificaţi funcţionarea întreruptorului general
aflat în amonte de centrală şi în centrală;
- verificaţi ca terminalul concentric de admisie/
evacuare (dacă este prezent) să nu fie obturat.
Chiar dacă numai una dintre aceste verificări este
negativă, central nu trebuie pusă în funcţiune.
N.B.: verificarea iniţială trebuie să fie efectuată
de o societate autorizată. Garanţia convenţională
a centralei începe de la data verificării acesteia.
Certificatul de verificare şi de garanţie sunt emise
utilizatorului.

• Kit suport pentru fixarea termoregulatorului
pe perete.
• Kit dispozitiv de gestionare a zonei.
• Kit termostat ambianţă cu modulaţie.
• Kit sondă pentru exterior.
• Kit sondă tur pe instalaţie.
• Kit sondă apă caldă de consum pe boilerul
extern.
• Kit antiîngheţ cu rezistenţă -15 °C.
• Kit manşoane de siguranţă centrală unică.
• Kit manşoane de siguranţă centrale în cascadă.
• Kit vană cu trei căi pentru combinarea cu Boiler
extern.

• Kit disjunctor hidraulic centrală unică.
• Kit colectoare hidraulice pentru racordarea a
două centrale în cascadă.
• Kit colector hidraulic centrală suplimentară în
cascadă.
• Kit colector evacuare gaze de ardere cu clapete
pentru două centrale în cascadă.
• Kit colector evacuare gaze de ardere cu clapetă
pentru centrala suplimentară în cascadă
• Kit orizontal concentric Ø80/125.
• Kit vertical concentric Ø80/125.
• Kit orizontal Ø 80 cu evacuare prin coş de fum.
• Kit terminal orizontal Ø80 cu evacuare prin
perete.
• Kit terminal vertical Ø80.
Kit-urile de mai sus sunt livrate complete şi
împreună cu fişa de instrucţiuni de montare şi
utilizare.

TEHNICIAN
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Eventuala deblocare a pompei. Dacă după o
lungă perioadă de inactivitate pompa de circulaţie se blochează, este necesar să desfaceţi capacul
din faţă şi să rotiţi cu o şurubelniţă arborele
motor. Efectuaţi operaţiunea cu extremă atenţie,
pentru a nu-l deteriora.

1.25 KIT-URI DISPONIBILE LA CERERE.
• Kit termoregulator pentru cascadă şi zone.

INSTALATOR

1.24 POMPA DE CIRCULAŢIE.
Centralele din seria "Victrix Pro 1 I" sunt dotate
cu pompă de circulaţie încorporată, prevăzută cu
regulator electric de viteză, cu trei poziţii. Când
pompa este la viteza întâi, centrala nu funcţionează corect. Pentru o funcţionare optimă a centralei
se recomandă ca în cazul instalaţiilor noi (cu
o singură conductă şi modul) să se folosească
pompa de circulaţie la viteză maximă. Pompa de
circulaţie este dotată cu condensator.

Sarcina hidraulică disponibilă în instalaţie.

A
B

Sarcina hidraulică (m H2O)

Sarcina hidraulică (kPa)

Victrix Pro 80 1I

Debit (l/h)
Legendă:
A = Sarcina hidraulică disponibilă în instalaţie la viteza maximă
B = Sarcina hidraulică disponibilă în instalaţie la viteza a doua

1-24-A
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Sarcina hidraulică disponibilă în instalaţie.

Sarcina hidraulică (m H2O)

Sarcina hidraulică (kPa)

INSTALATOR

Victrix PRO 100 1I

A
B

A
B

Sarcina hidraulică (m H2O)

Victrix PRO 120 1I

Sarcina hidraulică (kPa)

TEHNICIAN
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Debit (l/h)

Debit (l/h)

Legendă:
A = Sarcina hidraulică disponibilă în instalaţie la viteza maximă
B = Sarcina hidraulică disponibilă în instalaţie la viteza a doua

1-24-B
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1.26 COMPONENTELE CENTRALEI.

Legendă:
1 - Pâlnie de evacuare
2 - Robinet gas
3 - Pompă de circulaţie
4 - Duză gaz
5 - Termostat de siguranţă supratemperatură
6 - Arzător
7 - Sondă NTC de reglare a circuitului de retur de la instalaţie
8 - Sondă NTC de reglare a circuitului de tur către instalaţie
9 - Supapă dezaerare
10 - Sondă gaze de ardere
11 - Modul cu condensare
12 - Colector gaze de ardere
13 - Conductă de admisie a aerului
14 - Aprinzător

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-

Electrod de aprindere
Siguranţă termică schimbător
Electrod de indicare
Capac modul cu condensare
Capac colector
Manşon cu locaş pentru tubul Venturi
Evacuare condensat
Ventilator pentru aer
Vană de gaz
Presostat instalaţie
Colector tur
Supapă de siguranţă 4 bari
Placă electronică
Prize pentru măsurare (aer A) - (gaze de ardere F)

1-25
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1.27 SCHEMA HIDRAULICĂ CU COMPONENTELE OPŢIONALE.

Legendă:
1 - Generator
2 - Priză port-termometru
3 - Presostat de siguranţă presiune minimă
4 - Sondă pentru termometrul vanei de separare a combustibilului
5 - Manometru
6 - Arc amortizor
7 - Robinet cu manometru
8 - Termometru
9 - Termostat cu rearmare manuală
10 - Racord pentru vasul de expansiune
11 - Presostat cu rearmare manuală
12 - Robinet separare combustibil
13 - Vas de expansiune
14 - Vană cu trei căi de racordare a boilerului
15 - Colector hidraulic/dispozitiv de amestecare
16 - Filtru din alamă pentru colectarea mâlului
1-26
Atenţie: Elementele sensibile ale întreruptoarelor
termice automat de reglare şi blocare, precum şi
cele ale termometrului (nu sunt livrate standard
împreună cu generatorul) trebuie instalate conform descrierii din instrucţiunile de instalare,
conform dispoziţiilor din anexa "R". În cazul în
care generatoarele nu sunt instalate în cascadă
conform instrucţiunilor şi cu kit-uri originale
Immergas, elementele sensibile trebuie instalate
pe conducta de tur a instalaţiei de încălzire,
trebuie introduse în curentul de apă la maxim

0,5 metri de la ieşirea din generator.
centralele trebuie instalate în configuraţiile şi
folosind kit-urile pentru cascadă şi pe cele de
siguranţă originale Immergas. Immergas S.p.a.
nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care
instalatorul nu utilizează dispozitivele şi kit-urile
originale Immergas sau dacă acestea sunt folosite
în mod neadecvat.
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Legendă:
1 - Generator
2 - Regulator pentru cascade şi zone
3 - Dispozitiv de gestionare a zonei
4 - Termostat ambient cu modulaţie
5 - Sondă pentru exterior
6 - Sondă de temperatură zona 1 (CMI-2)
7 - Sondă de temperatură zona 2 (CMI-2)
8 - Sondă de tur comună
9 - Sondă de temperatură Boiler
10 - Vană de amestecare zona 1 (CMI-1)
11 - Vană de amestecare zona 2 (CMI-2)
12 - Pompă circuit de încălzire zona 1 (CMI-1)
13 - Pompă circuit de încălzire zona 2 (CMI-2)
14 - Pompă circuit direct zona 3 (CD)

USER

15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

-
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Pompă de alimentare Boiler
Termostat de siguranţă zona 1 (CMI-1)
Termostat de siguranţă zona 2 (CMI-2)
Termometru robinet de separare a combustibilului
Robinet cu manometru
Termometru
Termostat cu rearmare manuală
Presostat cu rearmare manuală
Racord pentru vasul de expansiune
Vas de expansiune
Colector /dispozitiv de amestecare
Boiler extern
Robinet separare combustibil
Supapă de reţinere
Filtru instalaţie colectare mâl
Priză port-termometru
Arc amortizor
Manometru
Presostat presiune minimă

1.28 EXEMPLE DE INSTALARE A CENTRALEI UNICE.

1-27
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INSTRUCŢIUNI DE
UTILIZARE ŞI
ÎNTREŢINERE

2.1 CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE.
Atenţie: instalaţiile termice trebuie să fie supuse
întreţinerii periodice (în acest sens consultaţi, în
acest manual, în secţiunea dedicată tehnicianului,
punctul referitor la “controlul şi întreţinerea
anuală a aparatului”) şi verificării periodice a
eficienţei energetice conform dispoziţiilor normelor naţionale, judeţene sau locale în vigoare.
Acest lucru permite păstrarea de-a lungul timpului a caracteristicilor de siguranţă, eficienţă şi
funcţionare care caracterizează centrala.
Se recomandă stipularea unor contracte anuale
de curăţare şi întreţinere cu Tehnicianul din zonă.

• Atenţie: respectaţi următoarele reguli în timpul
folosirii componentelor care prevăd utilizarea
energiei electrice:
- nu atingeţi aparatul cu părţi ale corpului ude
sau umede; nu atingeţi aparatul dacă sunteţi
cu picioarele goale;
- nu trageţi de cablurile electrice;
- cablul de alimentare al aparatului nu trebuie
să fie înlocuit de utilizator;
- în caz de distrugere a cablului, opriţi aparatul
şi adresaţi-vă exclusiv personalului calificat
profesional pentru înlocuirea acestuia;
- dacă se decide să nu se utilizeze aparatul
pentru o anumită perioadă, este oportun să
dezactivaţi întrerupătorul electric de alimentare.

USER

2.2 AERISIREA ŞI VENTILAREA
ÎNCĂPERILOR DE INSTALARE.
Consultaţi capitolul "Aerisirea şi ventilarea
încăperilor de instalare" din acest manual şi
respectaţi recomandările tuturor legilor şi normelor în vigoare.
2.3 AVERTISMENTE GENERALE.
Este interzisă utilizarea centralei de către copii
sau persoane nepregătite.
Pentru siguranţă verificaţi ca terminalul concentric de admisie aer/evacuare gaze de ardere
(dacă este prezent), să nu fie obturat nici măcar
provizoriu.
În cazul în care se decide dezactivarea temporară
a centralei va trebui să:
a) goliţi instalaţia de apă, dacă nu este prevăzută
folosirea de antigel;

TEHNICIAN

b) întrerupeţi alimentarea cu energie electrică,
apă şi gaz.
N.B.: În cazul intervenţiilor de întreţinere a centralei pentru care este nevoie de închiderea unuia
sau a mai multor robinete de separare a instalaţiei
(Fig. 1-30 Ref 34 - 35), centrala trebuie oprită.
În cazul în care au loc lucrări în zona conductelor
şi a dispozitivelor de evacuare a gazelor de ardere
şi a accesoriilor acestora, opriţi aparatul, iar la
încheierea lucrărilor, eficienţa conductelor şi a
întregului sistem trebuie verificată de personal
calificat.
Nu curăţaţi aparatul sau componentele acestuia
cu substanţe inflamabile.
Nu lăsaţi recipiente sau substanţe inflamabile în
spaţiul în care este instalat aparatul.
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2.4 PANOU DE COMENZI.

2-1
2.5 UTILIZAREA CENTRALEI.
Înainte de punerea în funcţiune verificaţi ca instalaţia să fie plină cu apă; controlaţi ca indicatorul manometrului centralei (5) să indice valoarea
de proiectare şi calculare a instalaţiei; în orice caz,
presiunea nu trebuie să fie mai mică de 0,5 bar.
- Deschideţi robinetul de gaz aflat în amonte de
centrală.

Când centrala este pornită dar nu este în funcţiune, pe display este afişată temperatura măsurată
de sonda aflată pe tur.

În caz de solicitare, centrala porneşte şi sunt
afişate simbolurile corespunzătoare împreună
cu indicarea temperaturii măsurate de sonda
aflată pe tur.

- Rotiţi întrerupătorul general, în acest moment
centrala efectuează autodiagnosticul şi revine
la starea dinaintea opririi.
• Buton mod de funcţionare “A” (
):
După ce aţi pornit centrala, dacă apăsaţi în
mod repetat butonul “A” se schimbă modul de
funcţionare şi se trece alternativ de la regimul
de funcţionare vară (
) (numai încălzire apă
de consum) la regimul de funcţionare iarnă
(încălzirea încăperilor şi apă caldă de consum).

2-2
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Legendă:
1 - Întreruptor general
2 - Butoane de reglare a temperaturii de încălzire
3 - Uşă glisantă
4 - Butoane de reglare a temperaturii apei calde de consum (opţional)
5 - Manometru centrală
6 - Buton modalitate vară/iarnă (A)
7 - Buton reset, info, confirmare parametri (B)
8 - Buton multifuncţional: istoric anomalii, excludere apă de consum (C)
9 - Display funcţii multiplr
10 - Funcţionarea cu regimul de încălzire activ
11 - Indicator de temperatură, info centrală şi coduri de eroare
12 - Neutilizat
13 - Vizualizare parametri şi info centrală
14 - Neutilizat
15 - Neutilizat
16 - Reglarea parametrilor în curs
17 - Centrală în stand-by
18 - Sondă externă conectată (opţional)
19 - Unitate de măsură
20 - Funcţionare regim producere apă caldă de consum activă (opţional)
21 - Excluderea circuitului de apă de consum
22 - Simbol prezenţă flacără
23 - Prezenţă anomalie resetabilă
24 - Pompă de circulaţie în funcţiune
25 - Modalitate vară

INSTALATOR

• Vară (
): în această modalitate centrala
funcţionează numai în regim de încălzire a apei
de consum.

• Modalitate stand-by ( ): apăsaţi simultan şi
ţineţi apăsate butoanele “A” şi “C”, este posibil
să puneţi centrala în stand-by.

Apăsaţi o singură dată butoanele + sau - (4 fig.
2-1) puteţi vizualiza temperatura setată, iar
dacă le apăsaţi din nou o puteţi modifica în
funcţie de propriile exigenţe. Pentru a memora
noua valoare trebuie să apăsaţi butonul “B”. În
timpul reglării, valoarea temperaturii pâlpâie,
dacă aşteptaţi un anumit interval de timp fără
a memora valoarea, centrala iese din modalitatea de setare şi păstrează parametrul setat în
precedenţă.

2-6
În această modalitate centrala trebuie considerată ca fiind alimentată, dar inactivă; în
acest caz este asigurată funcţia antiîngheţ a
aparatului. Pentru a o reporni, este suficient
să apăsaţi butonul “B”.

USER
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2-8
Pentru a derula lista apăsaţi butoanele + şi - (ref.
2 fig. 2-1).
Pentru a ieşi din meniu apăsaţi şi ţineţi apăsat
din nou butonul “C”.

2-4

Atenţie: anomaliile codificate cu sigla “FE” nu
sunt memorate în istoricul anomaliilor.

• Iarnă: în acest mod de funcţionare centrala
funcţionează atât pentru încălzirea apei calde
de consum cât şi pentru încălzirea ambientului.
		Apăsaţi o singură dată butoanele + sau - (2
fig. 2-1) pentru a vizualiza temperatura setată;
apăsaţi din nou pentru a o modifica în funcţie
de propriile exigenţe. Pentru a memora noua
valoare, apăsaţi butonul “B”. În timpul reglării,
valoarea temperaturii pâlpâie, dacă aşteptaţi un
anumit interval de timp fără a memora valoarea, centrala iese din modalitatea de setare şi
păstrează parametrul setat în precedenţă.

• Istoric anomalii: apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul “C” pentru a avea acces la istoricul ultimelor 8 anomalii ale centralei (lista de la H i 0 la H
i 7, unde H i 0 este anomalia cea mai recentă).
După intrarea în meniu, pe display sunt afişate
secvenţial, numărul “bu 0”, numărul anomaliei
şi codul acesteia.

2-7
• Excluderea regimului de apă caldă de consum (
): cu centrala în regim apă caldă de
consum, apăsaţi scurt butonul “C” pentru a
exclude funcţionarea acestui regim. Pentru a
restabili funcţionarea în regim apă caldă de
consum, apăsaţi din nou butonul “C”.

2-5
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2.6 SEMNALAREA DEFECŢIUNILOR ŞI
ANOMALIILOR.
Centrala semnalează prezenţa unei anomalii
prin intermediul iluminării intermitente a
display-ului şi apariţia codului. Există diferite
tipuri de coduri care pot fi împărţite în funcţie
de următoarea metodă de codificare:
- “0Axx” pentru anomaliile care pot fi resetate
(fig. 2-9). (Înainte ca resetarea anomaliei să aibă
efect, trebuie să aşteptaţi ca centrala să încheie
funcţia de post ventilaţie, care are durata de
aproximativ 60 de secunde).
- “0Exx” şi “FExx” pentru anomaliile care nu pot
fi resetate.
Sufixul “xx” corespunde codului de eroare descris
în următoarele tabele.

Codul
erorii

Defect semnalat

0A1

Blocare datorată lipsei
aprinderii

La orice solicitare de încălzire ambient sau producere de apă caldă de
consum centrala nu porneşte în intervalul de timp prestabilit. La priApăsaţi butonul Reset (1)
ma pornire sau după o perioadă prelungită de inactivitate a aparatului
poate fi necesară intervenţia pentru eliminarea blocării.

0A2

Blocare datorată flăcării parazite

Apare în faza de aprindere, în cazul unei dispersii în circuitul de detectare
Apăsaţi butonul Reset (1)
sau al unui defect la sistemul de control al flăcării.

0A3

În timpul regimului normal de funcţionare, din cauza unui defect poate
Blocare datorată supraapărea supraîncălzirea circuitului intern, iar centrala se blochează din Apăsaţi butonul Reset (1)
temperaturii
cauza supratemperaturii.

0A5

Anomalie semnal
ventilator

Apare în cazul în care viteza ventilatorului este incorectă.

Apăsaţi butonul Reset (1)

0A7

Anomalie termostat
gaze de ardere

În caz de funcţionare defectuoasă a centralei, este detectată o temperatură prea mare în circuitul de gaze de ardere, iar centrala se opreşte.

Apăsaţi butonul Reset (1)

0A9

Anomalie circuit electric vană de gaz

Placa electronică a detectat o anomalie pe circuitul vanei de gaz

Apăsaţi butonul Reset (1)
Atenţie: anomalia poate fi resetată de 5
ori consecutiv în interval de 15 minute.
Oprind şi repornind aparatul se recâştigă
cele 5 încercări.

0A13

Nr. maxim de resetări

Număr disponibil de resetări deja efectuat.

0A15

Temperatura detectată
de sondele NTC de pe
tur şi retur este incorectă (în stand-by)

Când centrala este în stand-by placa electronică detectează o diferenţă
anormală între temperatura sondelor NTC de pe tur şi retur. Eroarea Apăsaţi butonul Reset (1)
se poate datora funcţionării defectuoase a uneia dintre cele două sonde.

0A16

Contactul termic al
sondei NTC de pe tur
este defect

În timpul funcţionării centralei, placa electronică nu detectează schimbarea temperaturii sondei NTC aflate pe tur. Eroarea se poate datora
Apăsaţi butonul Reset (1)
contactului termic defectuos al sondei sau instalaţiei cu inerţie termică
prea mare.

0A17

În timpul funcţionării centralei, placa electronică nu detectează
Contactul termic al
schimbarea temperaturii sondei NTC aflate pe retur. Eroarea se poate
sondei NTC de pe retur
Apăsaţi butonul Reset (1)
datora contactului termic defectuos al sondei sau instalaţiei cu inerţie
este defect
termică prea mare.

0A18

Detectare incorectă a
temperaturii sondei
NTC de pe tur şi retur

Dacă placa electronică detectează o descreştere importantă şi neprevăzută a temperaturii uneia dintre cele două sonde NTC (tur şi retur)
Apăsaţi butonul Reset (1)
aceasta va semnala anomalia. Cauza poate fi funcţionarea defectuoasă
a uneia dintre cele două sonde.

0A30

Sonda NTC de pe tur
este în scurtcircuit

Placa electronică detectează o valoare incorectă a sondei NTC de pe
Apăsaţi butonul Reset (1)
retur.

0A31

Sonda NTC de pe tur
este în afara limitelor
de funcţionare

Placa electronică detectează un contact deschis pe sonda NTC de pe
Apăsaţi butonul Reset (1)
circuitul de tur.

0A43

Sonda NTC de pe retur
este în scurtcircuit

Placa electronică detectează un scurtcircuit pe sonda NTC de pe retur. Apăsaţi butonul Reset (1)

0A44

Sonda NTC de pe retur
este în afara limitelor
de funcţionare

Placa electronică detectează un contact deschis pe sonda NTC de pe
Apăsaţi butonul Reset (1)
retur.

0A80

Eroare de conexiune
a sondei NTC de pe
circuitul de tur şi retur

În cazul inversării conexiunii electrice dintre cele două sonde NTC,
placa electronică detectează anomalia (trebuie să aşteptaţi 3 minute Apăsaţi butonul Reset (1)
pentru a verifica eroarea).

(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apelaţi la serviciile unei societăţi autorizate (de exemplu Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
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Cauză
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Codul
erorii

Defect semnalat

0E2

Blocare datorată flăcării parazite

Apare în faza de aprindere, în cazul unei dispersii în circuitul de detectare
(2) (1)
sau al unui defect la sistemul de control al flăcării.

0E8

Anomalie circuit
flacără

Dacă în timpul fazei de pornire este detectată o anomalie pe circuitul
(2) (1)
electronic de control al flăcării, centrala se opreşte.

0E21

Eroare a plăcii electronice

Este detectată o eroare pe placa electronică, iar centrala nu porneşte

(2) (1)

0E25

Eroare a plăcii electronice.

Este detectată o eroare pe placa electronică, iar centrala nu porneşte

(2) (1)

0E32

Sonda NTC de pe
Placa electronică detectează un scurtcircuit pe sonda NTC de pe circuitul
circuitul de apă de con(2) (1)
de apă de consum.
sum este în scurtcircuit

0E33

Sondă NTC circuit
apă caldă de consum
în afara limitelor de
funcţionare

0E34

Valoare scăzută a tensi- Se produce în cazul în care tensiunea de alimentare este inferioară
(2) (1)
unii de alimentare
limitelor permise pentru funcţionarea corectă a centralei.

Cauză

Soluţie

Placa electronică detectează un contact deschis pe sonda NTC de pe
(2) (1)
circuitul de apă de consum.

0E37

Presiunea în instalaţie
este insuficientă

Verificaţi pe manometrul centralei ca
presiunea din instalaţie să fie cuprinsă
În cazul în care presiunea din instalaţie este insuficientă, centrala se
între 1÷1,2 bar şi eventual restabiliţi
opreşte.
presiunea corectă.
(2) (1)

0E45

Sonda NTC pentru
gaze de ardere este în
scurtcircuit

Placa electronică detectează un scurtcircuit pe sonda NTC pentru gaze
(2) (1)
de ardere.

0E46

Sonda NTC gaze de ardere în afara limitelor
de funcţionare

Placa electronică detectează un contact deschis pe sonda NTC pentru
(2) (1)
gaze de ardere.

0E81

Temperatura detectată
de sondele NTC de pe
tur şi retur este incorectă (în stand-by)

Când centrala este în stand-by placa electronică detectează o diferenţă
anormală între temperatura sondelor NTC de pe tur şi retur. Eroarea (2) (1)
se poate datora funcţionării defectuoase a uneia dintre cele două sonde.

TEHNICIAN

(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apelaţi la serviciile unei societăţi autorizate (de exemplu Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
(2) În caz de restabilire a condiţiilor normale de funcţionare , centrala porneşte fără a fi nevoie să o resetaţi.

Codul
erorii

Defect semnalat

Cauză

Soluţie

FE90

Placă electronică
incompatibilă

FE94

Anomalie placă display Este detectată o eroare pe placa electronică a display-ului.

FE95

Sonda NTC de pe tur
este în scurtcircuit sau
în afara limitelor.

Placa electronică detectează o valoare incorectă a sondei NTC de pe tur. (2) (1)

FE96

Anomalie sondă
externă

Este detectată o anomalie pe sonda externă.

FE97

Eroare de configurare

FE99

Anomalie comunicare
internă

Este detectată o incompatibilitate între placa electronică a centralei şi
Verificaţi plăcile electronice. (2) (1)
placa display-ului.

Eroare de configurare a plăcii electronice.
Poate apărea şi în cazul înlocuirii plăcii electronice.
Este detectată o eroare de comunicare între placa display-ului şi placa
electronică a centralei.

(2) (1)

Verificaţi configuraţia centralei, verificaţi sonda externă (2) (1)
Verificaţi parametrii de configurare
(după configurarea plăcii electronice
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul "-" (fig.
2-1 rif. 2) până la apariţia mesajului
"AUTO", iar la apariţia mesajului "bu 1
apăsaţi butonul "RESET"). (2) (1)
(2) (1)

(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apelaţi la serviciile unei societăţi autorizate (de exemplu Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
(2) În caz de restabilire a condiţiilor normale de funcţionare , centrala porneşte fără a fi nevoie să o resetaţi.
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2-10
Pentru a derula parametrii apăsaţi butoanele +
e - (ref. 2 fig. 2-1).
Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi şi ţineţi apăsat
din nou butonul “B”.

N.B.: închideţi robinetul după efectuarea operaţiunii.
Dacă presiunea atinge valori apropiate de 4 bar
există riscul intervenţiei supapei de siguranţă.
În acest caz solicitaţi intervenţia personalului
calificat.
Dacă se produc căderi de presiune frecvente,
solicitaţi intervenţia personalului profesional
calificat, pentru eliminarea eventualelor neetanșeități din instalaţie.
2.10 GOLIREA INSTALAŢIEI.
Pentru a putea efectua operaţiunea de golire a
centralei acţionaţi robinetul de golire.
Înainte de a efectua această operaţiune asiguraţi-vă că robinetul de alimentare este închis.

2.12 CURĂŢAREA MANTIEI.
Pentru a curăţa mantaua centralei folosiţi lavete
umede şi săpun neutru. Nu folosiţi detergenţi
abrazivi sau praf.
2.13 SCOATEREA DEFINITVĂ DIN UZ.
În cazul în care se doreşte scoaterea definitivă
din uz a centralei, operaţiunea trebuie efectuată
de către personal calificat, asigurându-vă, printre
altele, că a fost întreruptă alimentarea cu energie
electrică, apă și combustibil.

TEHNICIAN

În timpul vizualizării valorii parametrului,
este posibil să revedeţi, temporar, codul corespunzător dacă apăsaţi scurt butonul “A”. În
următorul tabel sunt indicaţi parametrii care
pot fi vizualizaţi.

2.9 RESTABILIREA PRESIUNII ÎN
INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE.
Controlaţi periodic presiunea apei în instalaţie.
Indicatorul manometrului centralei trebuie să
indice o valoare de cel puţin 0,5 bar.
Dacă presiunea este sub valoarea de 0,5 bar (cu
instalaţia rece) este necesar să restabiliţi presiunea.

2.11 PROTECŢIE ANTI-ÎNGHEŢ.
Centrala e dotată standard cu o funcţie antiîngheţ
care pune în funcţiune pompa şi arzătorul când
temperatura apei din instalaţie în interiorul
centralei coboară sub 5°C. Funcţia antiîngheţ
este asigurată dacă aparatul este în stare perfectă
de funcţionare, nu se află în stare de blocare şi
este alimentat cu energie electrică. Pentru a nu
păstra în funcţiune instalaţia în caz de nefolosire
pe perioade îndelungate, instalaţia trebuie golită
complet sau trebuie adăugate substanţe antiîngheţ în instalaţia de încălzire. În cazul în care
golirea instalaţiei este făcută în mod frecvent, este
indispensabilă umplerea instalaţiei cu apă tratată
în mod corespunzător pentru a reduce duritatea
apei care poate duce la depuneri de calcar.

INSTALATOR

După ce aţi intrat în meniu, este afişat, momentan, numărul parametrului şi apoi valoarea
acestuia.

2.8 OPRIREA CENTRALEI.
Opriţi întreruptorul general (1), ducându-l în
poziţie “0” şi închideţi robinetul de gaz aflat în
amonte de aparat.
Nu lăsaţi centrala activă când aceasta nu este
utilizată pe perioade lungi de timp.

USER

2.7 MENIUL INFORMAŢII.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul “B” pentru a accesa meniul info în care veţi găsi diferite informaţii
privind funcţionarea centralei.

Rubrică meniu
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

Meniu info
Descriere
Curent de flacără
Temperatura citită de sonda NTC de pe tur
Temperatura citită de sonda NTC de pe tur
Temperatura citită de sonda NTC de pe circuitul de apă de consum (dacă este prevăzută)
Neutilizat
Puterea de funcţionare
Viteza ventilatorului solicitată de sistem
Viteza actuală a ventilatorului
Temperatura citită de sonda NTC pentru gaze de ardere
Neutilizat
Temperatura citită de sonda pentru exterior (dacă este prevăzută)
Neutilizat
Temperatura pe tur solicitată de sistem în regim de încălzire
Temperatura pe tur solicitată de sistem în regim de apă caldă de consum
Neutilizat
Neutilizat
Neutilizat
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Unitate de măsură
μA
°C / °F
°C / °F
°C / °F
%
RPM / 50
RPM / 50
°C / °F
°C / °F
°C / °F
°C / °F
-
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3

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
A CENTRALEI
(VERIFICAREA INIŢIALĂ)

- să verificaţi ca numărul de rotaţii a ventilatorului să fie cel indicat în manual (Parag. 3.17);

- să verificaţi ca terminalele de admisie şi/sau
evacuare să nu fie înfundate;

Pentru punerea în funcţiune a centralei trebuie:

- să verificaţi intervenţia dispozitivului de
siguranţă în cazul lipsei gazului şi timpul de
intervenţie al acestuia;

- să verificaţi intervenţia dispozitivelor de reglare;

- să verificaţi existenţa declaraţiei de conformitate a instalaţiei;

- să verificaţi funcţionarea întreruptorului general aflat în amonte de centrală şi în centrală;

- să verificaţi echivalenţa gazului utilizat cu cel
pentru care este prevăzută centrala;

- să verificaţi tirajul existent în timpul funcţionării normale a aparatului prin intermediul unui
deprimometru amplasat în punctul de ieşire a
produselor rezultate în urma combustiei din
aparat;

- să verificaţi racordul la o reţea cu 230V-50Hz,
respectarea polarităţii L-N şi împământarea;
- să porniţi centrala şi să verificaţi pornirea
corectă a acesteia;
- să verificaţi valoarea CO2 în gazele de ardere la
capacitatea maximă şi minimă;

- să verificaţi ca în încăpere să nu fie trimise
produse rezultate în urma combustiei nici în
cazul funcţionării electroventilatoarelor (dacă
sunt prevăzute);

- să sigilaţi dispozitivele de reglare a debitului
gazului (dacă reglajele au fost modificate);
- să verificaţi etanşeitatea circuitelor hidraulice;
- să verificaţi ventilarea şi/sau aerisirea adecvată
din spaţiul de instalare, unde este cazul.
Chiar dacă numai una dintre verificările privind
siguranţa este negativă, instalaţia nu trebuie pusă
în funcţiune.

3.1 SCHEMA HIDRAULICĂ.
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Legendă:
1 - Evacuare cu pâlnie la vedere
2 - Supapă de siguranţă 4 bari
3 - Robinet de golire a centralei
4 - Presostat instalaţie
5 - Colector tur
6 - Vană gaz
7 - Ventilator pentru aer
8 - Duză gaz
9 - Tub aspirare aer
10 - Electrod detecţie flacără
11 - Capac modul cu condensare
12 - Modul cu condensare
13 - Colector gaze de ardere
14 - Puţ de analizare aer
15 - Puţ analizator gaze de ardere
16 - Supapă dezaerare modul cu condensare
17 - Sondă NTC de reglare a circuitului de
tur către instalaţie
18 - Termostat siguranţă supratemperatură
19 - Sondă de reglare a circuitului de retur
de la instalaţie
20 - Sondă gaze de ardere
21 - Arzător
22 - Siguranţă termică
23 - Electrod de aprindere
24 - Capac colector
25 - Manşon cu locaş pentru tubul Venturi
26 - Pompă de circulaţie centrală
27 - Sifon de colectare a condensatului
M
SC
G
R

-

Tur către instalaţie
Evacuare condensat
Alimentare cu gaz
Retur de la instalaţie

3-1
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Legendă:
A2 - Placă electronică
A4 - Placă de vizualizare
B1 - Sondă tur
B2 - Sondă apă de consum (opţională)
B4 - Sondă pentru exterior (opţională)
B5 - Sondă retur
B2 - Sondă gaze de ardere
E1 - Electrod de aprindere
E2 - Electrod de indicare

3-2

Puntea X40 trebuie eliminată în cazul în care se
conectează Termostatul de ambianţă sau dispozitivul
de reglare al cascadei.

Din motive de siguranţă, placa electronică este prevăzută cu o siguranţă care nu poate fi reactivată, instalată în serie cu alimentarea electrică a vanei de gaz.
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Termostat de siguranţă
Siguranţă termică
Aprinzător
Pompă de circulaţie centrală
Ventilator
Supapă cu trei căi (opţională)
Întreruptor general
Presostat instalaţie
Termostat ambianţă ON/OFF (opţional)
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E4 E13 G2 M1 M20 M30 S1 S5 S20 -

ADMISIE
analogic 0 - 10 v.

1

X40
Y1
1
2
3
4
5
6
7

-

4

5

7

6

USER

Punte termostat ambient
Vană de gaz
Joasă tensiune
Intrare analogică 0 - 10 V.
Reset extern
Alarmă contact liber MAX. 1 A 230 Vac
Pompă externă
Releu extern (opţional)
Bobină 230 Vac MAX. 0,1 A

3
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Legendă culori:
BK - Negru
AL - Albastru
BR - Maro
G - Verde
GY - Gri
G/Y - Galben-Verde
OR - Portocaliu
P - Violet
PK - Roz
R - Roşu
W - Alb
Y - Galben
W/BK - Alb / Negru

1

3.2 SCHEMĂ ELECTRICĂ.
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3.3 EVENTUALE INCONVENIENŢE ŞI
CAUZELE LOR.
N.B.: intervenţiile de întreţinere trebuie să fie
efectuate de o societate autorizată (de exemplu
Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas).
- Miros de gaz. Se datorează pierderilor din conductele circuitului de gaz. Verificaţi etanşeitatea
circuitului de alimentare cu gaz.
- Blocarea repetată datorată aprinderii. Absenţa
gazului, verificaţi prezenţa presiunii în reţea şi
ca robinetul de alimentare cu gaz să fie deschis.
Reglarea incorectă a vanei de gaz, verificaţi
verificaţi calibrarea corectă a vanei de gaz.

USER

- Combustie neregulată sau zgomote neobişnuite. Pot fi cauzate de: arzătorul murdar,
parametrii incorecţi de combustie, terminalul
de admisie – evacuare instalat incorect. Curăţaţi componentele mai sus indicate şi verificaţi
instalarea corectă a terminalului, verificaţi
reglarea corectă a vanei de gaz (reglarea OffSet) şi procentul corect de CO2 din gazele de
ardere.
- Intervenţii frecvente ale termostatului de siguranţă de protecţie împotriva supratemperaturii,
al sondei de tur sau retur. Pot fi cauzate de lipsa
apei din centrală, de circulaţia redusă a apei în
instalaţie sau de blocarea pompei de circulaţie.
Verificaţi pe manometru ca presiunea instalaţiei să fie între limitele stabilite. Verificaţi ca
robinetele radiatoarelor să nu fie închise şi că
pompa funcţionează normal.

- Zgomote datorate prezenţei aerului în interiorul instalaţiei. Verificaţi ca umplerea şi dezaerarea instalaţiei să fi fost efectuate conform
indicaţiilor.

- Derulaţi parametrii apăsând butoanele + şi - de
reglare a încălzirii.

- Zgomote datorate prezenţei aerului în interiorul modulului cu condensare. Folosiţi dezaeratorul manual (Fig. 1-25 Ref. 9) pentru a elimina
aerul din interiorul modulului cu condensare.
După încheierea operaţiei închideţi dezaeratorul manual.
- Nu este produsă apă caldă de consum. Centrala
este prevăzută cu o funcţie care recunoaşte
automat când este prezentă sonda opţională pe
circuitul de apă de consum, iar în caz de funcţionarea defectuoasă a acesteia, este semnalată
o anomalie. Dacă în timpul funcţionării defectuoase este întreruptă alimentarea cu energie
electrică sau centrala este oprită şi pornită din
nou, nu va mai fi posibilă detectarea acestei
funcţionări defectuoase care rămâne vizibilă
numai în istoricul anomaliilor.
3.4 PROGRAMAREA PLĂCII
ELECTRONICE A CENTRALEI.
Centrala este proiectată pentru programarea
anumitor parametri de funcţionare. Modificarea
parametrilor conform descrierii de mai jos permite adaptarea centralei exigenţelor personale.
- Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele "B" şi "C"
pentru a avea acces la programare.
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- modificaţi parametrul apăsând butoanele +
şi - de reglare a circuitului de apă de consum.

3-5
- Pentru a memora parametrii treceţi la un alt
parametru sau apăsaţi butonul "B". Dacă apăsaţi
aproximativ 2 minute, centrala iese din meniul
de programare fără a memora eventuale modificări, iar în acest moment centrala efectuează
un autodiagnostic al parametrilor şi afişează
mesajele “PARA” şi apoi “Auto”.

Verificaţi, de asemenea, integritatea siguranţei
termice. În cazul intervenţiei siguranţei, trebuie
să modificaţi integritatea modulului şi a circuitului de gaze de ardere.

TEHNICIAN

- Sifon obturat. Înfundarea sifonului se poate
datora depunerilor de murdărie sau de produse
rezultate în urma combustiei. Verificaţi, cu
ajutorul capacului de evacuare a condensatului, să nu existe reziduuri de material care să
împiedice curgerea acestuia.

- Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele “B” şi “C”
pentru a ieşi din modalitatea de programare;
în acest moment centrala efectuează un autodiagnostic al parametrilor şi afişează mesajele
“PARA” şi apoi “Auto”.

- Schimbător obturat. Poate fi o consecinţă a
înfundării sifonului. Verificaţi, cu ajutorul
capacului de evacuare a condensatului, să nu
existe reziduuri de material care să împiedice
curgerea acestuia.

Rubrică meniu
P01 SET ÎNC
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09

Set înc max
Histerezis
încălzire
Anti-cicluri
încălzire
Timp min înc
Rampă
încălzire
Post circulaţie
încălzire
Put înc max
disponibilă
Put înc min
disponibilă
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- În timpul vizualizării valorii unui parametru,
pentru a revedea codul acestuia apăsaţi scurt
butonul “B”.

Meniul programare
Descriere
Defineşte temperatura pe circuitul de tur al centralei în regim de încălzire
Defineşte temperatura maximă care poate fi setată pe circuitul de tur în
regim de încălzire

Interval de reglare
20 ÷ P02 °C

Valoare standard
85

20 ÷ 95 °C

85

2 ÷ 10 °C

5

0 ÷ 15 minute

3 minute

3 ÷ 10 minute

3 minute

0 ÷ 60 °C/minut

4 °C/minut

1 ÷ 30 minute

3 minute

Defineşte procentul setat al puterii maxime utilizate în faza de încălzire

P09 ÷ 100%

100%

Defineşte procentul setat al puterii minime utilizate în faza de încălzire

0 ÷ P08%

0%

Defineşte histerezisul în faza de încălzire
Permite setarea unui timp de aşteptare pentru a evita porniri frecvente şi la
intervale scurte de timp în regim de încălzire
Timp necesar pentru stabilizarea centralei; în acest timp arzătorul
funcţionează la putere minimă întreg intervalul de timp setat
Timpul utilizat de centrală pentru a atinge temperatura solicitată, număr
grade pe minut (0 nicio rampă)
Timp de post încălzire după încheierea fazei de încălzire

30

P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

P22

P23
P24

Curbă sondă
pentru exterior
Offset sondă
pentru exterior
Set San
Histerezis
ACC
Post circulaţie
ACC
Put max
disponibilă ACC
Put min
disponibilă ACC
Temperatura pe
circuitul de tur
de apă caldă de
consum
Modulaţia în
regim apă caldă
de consum
Mărire off ACC

Valoare standard
14 l / minut

P26 ÷120 RPM x 50

0

Defineşte puterea centralei (acest parametru nu influenţează în niciun fel
modul de funcţionare al centralei)

0 ÷ 255 kW

Permite selectarea curbei de funcţionare a sondei pentru exterior
(opţională) (0 = sondă dezactivată)

0 ÷ 10

0

Defineşte offset de încălzire faţă de curba sondei pentru exterior selectată

20 ÷ 70 °C

30 °C

Defineşte temperatura apei calde de consum
Neutilizat

20 ÷ 65 °C

65 °C

Defineşte histerezisul de aprindere în regim apă caldă de consum

2 ÷ 10 °C

5 °C

0 ÷ 180 secunde

60 secunde

P21 ÷ 100 %

50 %

0 ÷ P20 %

0%

35 ÷ 90 °C

80 °C

5 ÷ 30 °C

15 °C

0 ÷ 255 secunde

60 secunde

Timp de post-circulaţie în regim de apă de consum, după terminarea
producerii apei calde de consum
Defineşte procentul setat al puterii maxime utilizate în regim apă caldă de
consum
Defineşte procentul setat al puterii minime utilizate în regim apă caldă de
consum
În cazul combinării cu un boiler şi cu un termostat separat, defineşte
temperatura pe circuitul de tur în regim de funcţionare apă caldă de
consum
Însumat cu parametrul “Set San” (P16) defineşte setarea temperaturii pe
tur, temperatură la care centrala trebuie să moduleze puterea în regim apă
caldă de consum
Defineşte timpul în care centrala, în regim apă caldă de consum, permite
oprirea arzătorului, după mărirea cu 5 °C a temperaturii pe circuitul de tur.

P25

Viteză max
VENTILATOR

Defineşte viteza maximă a ventilatorului şi puterea maximă
corespunzătoare de funcţionare a centralei

P26 ÷ 255 RPM x 50

P26

Viteză min.
VENTILATOR

Defineşte viteza minimă a ventilatorului şi puterea minimă
corespunzătoare de funcţionare a centralei

0 ÷ P25 RPM x 50

P27

P28

P29

P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36

Viteză min pompă
de circulaţie
Viteză de pompă
de circulaţie
la aprinderea
arzătorului
Configuraţie
regim apă caldă
de consum
Viteza
ventilatorului în
faza de aprindere

20
80 kW = 75
100 kW = 90
120 kW = 115

80 kW Met. 130
80 kW GPL 128
100 kW Met. 137
100 kW GPL 128
120 kW Met. 140
120 kW GPL 138
80 kW Met. 24
80 kW GPL 22
100 kW Met. 24
100 kW GPL 23
120 kW Met. 24
120 kW GPL 23

Nu este utilizat în cazul acestui model de centrală

---

30 %

Nu este utilizat în cazul acestui model de centrală

---

40 %

1 = sondă NTC
17 = termostat on/off

1

Permite selectarea modului de funcţionare în regim apă caldă de consum;
puteţi alege între sondă NTC sau termostat on/off

0 ÷ 114 RPM x 50
(interval limitat de
parametrii P25 şi P26)
0 ÷ 127 = °C - kW
Unitate de măsură Defineşte unitatea de măsură afişată pe display, metric sau imperial britanic
128 ÷ 256 = °F - kBTu/h
Neutilizat
Neutilizat
Neutilizat
Neutilizat
Timp de calculare Defineşte timpul necesar pentru efectuarea calculului temperaturii
a reglării
centralei.
1 ÷ 10 secunde
temperaturii
Atenţie: nu modificaţi acest parametru
Defineşte viteza ventilatorului în timpul aprinderii arzătorului
Atenţie: nu modificaţi acest parametru
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46
0
0
5
15
60
3 secunde
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Puterea centralei

Interval de reglare

Neutilizat
Defineşte viteza şi modul de funcţionare al ventilatorului pentru a evita
fenomene de formare a umidităţii în interiorul modulului cu condensare,
fenomene care pot cauza funcţionarea defectuoasă a electrozilor (0 =
funcţie dezactivată, valoarea recomandată = 40)
Neutilizat

USER

P13

Meniul programare
Descriere

TEHNICIAN

Rubrică meniu
P10 Protecţia
electrozilor
P11
împotriva
umidităţii
P12 -

INSTALATOR

3.5 CONVERSIUNEA CENTRALEI ÎN
CAZ DE SCHIMBARE A GAZULUI.
În cazul în care este nevoie să modificaţi aparatul
pentru un tip de gaz diferit faţă de cel indicat pe
plăcuţa de timbru, este necesar kit-ul de transformare pe care îl puteţi solicita producătorului,
iar modificarea se face rapid.
Operaţiunea de adaptare la un anumit tip de gaz
trebuie efectuată de o societate autorizată (de
exemplu Serviciul Asistenţă Tehnică Immergas).
Pentru a trece de la un tip de gaz la altul:
- să deculpaţi tensiunea la aparat;
- Înlocuiţi manşonul cu venturi (det. 20 fig. 1-25);
- înlocuiţi duza de gaz (det. 4 fig. 1-25);
- să recuplaţi tensiunea la aparat;

USER

- reglaţi puterea calorifică maximă modificând
numărul de rotaţii a ventilatorului (parametrul
P 22 ''Număr max de rotaţii ventilator în regim
de funcţionare încălzire) conform indicaţiilor
din parag. 3.17;
- reglaţi puterea calorifică maximă modificând
numărul de rotaţii a ventilatorului (parametrul
P 26 ''Număr min de rotaţii ventilator în regim
de funcţionare încălzire) conform indicaţiilor
din parag. 3.17;
- activaţi funcţia coşar;
- controlaţi valoarea CO2 faţă de tabelul din
parag. 3.18, mai exact:
- controlaţi valoarea CO2 din gazele de ardere
cu funcţia curăţare coş la 0%;
- controlaţi valoarea CO2 din gazele de ardere
cu funcţia curăţare coş la 100%;
- ieşiţi din funcţia curăţare coş;

TEHNICIAN

- sigilaţi dispozitivele de reglare a debitului
gazului (dacă reglajele au fost modificate);
- după efectuarea modificării, aplicaţi eticheta
adezivă din kit-ul de conversie în apropierea
plăcuţei de timbru. Ştergeţi cu un marker permanent datele privind vechiul tip de gaz de pe
plăcuţa cu date tehnice.
Reglajele trebuie făcute în funcţie de tipul de
gaz în uz.

3.6 CONTROALE DE EFECTUAT DUPĂ
CONVERSIUNEA GAZULUI.
După ce v-aţi asigurat că transformarea a fost
făcută folosind tubul Venturi, duza cu diametrul
adecvat pentru tipul de gaz în uz şi calibrarea a
fost făcută la numărul corect de rotaţii, trebuie
să vă asiguraţi ca:
- flacăra arzătorului să nu fie excesiv de înaltă şi
să fie stabilă (nu se desprinde de arzător);

reglaţi şurubul (12 Fig. 3-8) (şurub de reglare a
debitului gaz).
Pentru a mări valoarea de CO2 rotiţi şurubul de
reglare (12) în sens invers acelor de ceasornic
şi în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce
valoarea.
La fiecare reglare a şurubului (12) trebuie să
aşteptaţi ca centrala să se stabilizeze la valoarea
reglată (aprox. 30 sec.).

- nu există pierderi de gaz în circuit.
N.B.: toate operaţiunile privind reglările centralelor trebuie efectuate de o societate autorizată (de exemplu Serviciul de Asistenţă Tehnică
Immergas).
3.7 VERIFICAREA PUTERII
CALORIFICE.
Puterea calorifică a centralei depinde de lungimea conductelor de admisie a aerului şi de
evacuare a gazelor de ardere. Cu cât lungimea
conductelor este mai mare, cu atât mai redusă
este puterea.
3.8 REGLAREA RAPORTULUI AER-GAZ.
Reglare CO2 minim (putere minimă de încălzire).
Porniţi centrala şi activaţi funcţia curăţare coş
la puterea minimă (0%). Pentru a avea o valoare
exactă a concentraţiei de CO2 în gazele de ardere,
tehnicianul trebuie să introducă complet sonda în
puţ, pe urmă să verifice ca valoarea de CO2 să fie
cea indicată în parag. 3.18, în caz contrar reglaţi
şurubul (3 Fig. 3-8) (regulator Off-Set). Pentru
a mări valoarea de CO2 rotiţi şurubul de reglare
(3) în sensul acelor de ceasornic şi invers pentru
a reduce valoarea.

3.9 REGLAREA PUTERII DE
ÎNCĂLZIRE.
În cazul în care este necesară modificarea puterii
circuitului de încălzire, trebuie să adaptaţi valoarea parametrilor “P08” la puterea de încălzire
maximă şi “P09” la puterea de încălzire minimă.
Pentru a verifica valoarea puterii calorifice reglate, comparaţi nr. de rotaţii a ventilatorului cu
valoarea indicată în tabel (parag. 3.17).
3.10 REGLAREA PUTERII ÎN REGIM
DE APĂ DE CONSUM (NUMAI
ÎN COMBINAŢIE CU UN BOILER
EXTERN OPŢIONAL).
În cazul în care este necesară modificarea puterii
circuitului de apă caldă de consum, trebuie să
adaptaţi valoarea parametrilor “P20” pentru
puterea ACC maximă şi “P21” pentru puterea
ACC minimă.
Pentru a verifica valoarea puterii calorifice reglate, comparaţi nr. de rotaţii a ventilatorului cu
valoarea indicată în tabel (parag. 3.17).

Reglare CO2 maxim (putere nominală de încălzire).
După reglarea CO2 la putere minimă, porniţi
centrala şi activaţi funcţia curăţare coş la putere
maximă (100%). Pentru a avea o valoare exactă
a concentraţiei de CO 2 în gazele de ardere,
tehnicianul trebuie să introducă complet sonda
în puţ, pe urmă să verifice ca valoarea de CO2
să fie cea indicată în parag. 3.18, în caz contrar

Vană de gaz 848 (Victrix Pro 80 1 I)

Vană de gaz 8222 (Victrix Pro 100 1 I şi 120 1 I)

+

P1
+

P3

12

2

3

P1
12

1

3

Legendă:
1 - Priză de presiune intrare vană de gaz
2 - Priză de presiune ieşire vană de gaz
3 - Şurub de reglare Off/Set
12 - Reglator de capacitate gaz în ieşire

2

P3

1
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Reglarea puterii se face cu ajutorul butoanelor +
şi - de reglare a apei calde de consum la intervale
de 0 şi 100%, în timp ce cu ajutorul butoanelor +
şi - pentru reglarea încălzirii, variaţia procentului
este de 1% la fiecare apăsare.
În acest mod de funcţionare sunt excluse toate
reglajele şi rămâne activ doar termostatul de siguranţă şi termostatul de limită. După efectuarea
verificărilor apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul “A”
pentru a dezactiva funcţia.
În cazul activării funcţiei fără nicio solicitare
activă, va trebui să aşteptaţi aproximativ 30"
pentru a atinge puterea setată. În cazul activării
funcţiei în timp ce o solicitare este activă trebuie
să aşteptaţi aproximativ 3 minute înainte de a
obţine puterea setată.
3.12 FUNCŢIA ANTIBLOCARE POMPĂ
CU 3 CĂI (OPŢIONAL).
Centrala este prevăzută cu o funcţie care pune în
funcţiune pompa şi supapa cu 3 căi, cel puţin o
dată la 24 ore timp de 20 de secunde, cu scopul
de a reduce riscul de blocare a pompei datorită
inactivităţii prelungite.
3.13 FUNCŢIA ANTIÎNGHEŢ
CALORIFERE.
Centrala este dotată cu o funcţie care pune în
funcţiune pompa când apa din circuitul de tur
al instalaţiei atinge 8 °C. Dacă apa din circuitul
de tur al instalaţiei atinge o temperatură mai
mică de 5 °C, centrala începe să funcţioneze,
până când atinge temperatura de siguranţă de
aproximativ 16 °C.

- termostatul de siguranţă pentru temperatură;
- Verificaţi păstrarea şi integritatea instalaţiei
electrice şi în special:
- firele de alimentare electrică trebuie să fie
aşezate în tuburi de protecţie;

- În cazul în care se observă depuneri în camera
de combustie, acestea trebuie îndepărtate;
de asemenea trebuie curăţate serpentinele
schimbătorului cu ajutorul periilor de nylon
sau sorg; este interzisă folosirea periilor din
metal sau din alte materiale care pot deteriora
camera de combustie.

- Controlaţi ca pornirea şi funcţionarea să fie
regulate.

- Verificaţi integritatea panourilor izolante din
interiorul camerei de combustie; în cazul în
care sunt deteriorate înlocuiţi-le.

- Verificaţi buna funcţionare a dispozitivelor de
comandă şi reglare a aparatului, în special:

- Verificaţi vizual să nu existe scurgeri de apă
şi racorduri oxidate şi urme de reziduuri de
condensat în interiorul camerei etanşe.
- Verificaţi conţinutul sifonului de evacuare apă
de condensare.
- Verificaţi, prin intermediul capacului de evacuare a condensatului, să nu existe reziduuri de
material care să împiedice curgerea acestuia;
verificaţi ca întreg circuitul de evacuare a condensatului să fie liber şi eficient.
În cazul în care circuitul este blocat (murdărie,
depuneri, etc.), iar condensatul se scurge în camera de combustie, trebuie înlocuite panourile
izolante.

- nu trebuie să fie prezente urme de înnegrire
sau arderi.
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- Curăţaţi arzătorul principal.

- Verificaţi vizual ca dispozitivele de siguranţă
şi de control, să nu fie modificate şi/sau să fi
suferit un scurtcircuit şi în special:

- Verificaţi calibrarea corectă a arzătorului în
regim de încălzire.

- intervenţia întrerupătorului general electric
amplasat în centrală;
- intervenţia sondelor de reglare a instalaţiei;
- Verificaţi etanşeitatea circuitului de gaz al
aparatului şi al instalaţiei interne.
- Verificaţi intervenţia dispozitivului de protecţie
împotriva lipsei gazului şi de control a flăcării
cu ionizare: verificaţi ca timpul de intervenţie
să fie mai mic de 10 secunde.
N.B.: în plus faţă de întreţinerea anuală, trebuie
să efectuaţi controlul instalaţiei termice, la intervalele de timp şi conform modalităţilor indicate
de normele tehnice în vigoare.

USER

3.15 CONTROLUL ŞI ÎNTREŢINEREA
ANUALĂ A APARATULUI.
Următoarele operaţiuni de verificare şi întreţinere trebuie efectuate cu o frecvenţă cel puţin
anuală.
- Curăţaţi partea de gaze de ardere a schimbătorului de căldură.

- Verificaţi ca garniturile etanşe ale arzătorului şi
ale capacului să fie integre şi perfect eficiente, în
caz contrar înlocuiţi-le. În orice caz, garniturile
trebuie înlocuite cel puţin o dată la doi ani,
indiferent de nivelul de uzură.
- Verificaţi ca arzătorul să fie integru, să nu fie
deformat, să nu prezinte tăieturi şi să fie fixat
corect pe capacul camerei de combustie; în caz
contrar acesta trebuie înlocuit.
- Controlaţi vizual ca evacuarea supapei de
siguranţă să nu fie obturată.
- Verificaţi ca presiunea statică a instalaţiei (cu
instalaţia rece şi după reîncărcarea instalaţiei
prin intermediul robinetului de umplere) să
nu fie mai mică de 0,5 bar.

3.14 FUNCŢIA DE PROTECŢIE A
ELECTROZILOR ÎMPOTRIVA
UMIDITĂŢII.
În cazul instalaţiilor în cascadă combinate cu
kit-urile colectoare pentru gaze de ardere cu
clapete, este posibil să se formeze umiditate
pe electrozi, fapt ce poate duce la funcţionarea
defectuoasă a acestora. Pentru a evita formare
umidităţii activaţi această funcţie (setaţi o valoare
diferită de 0) care porneşte ventilatorul la viteza
setată în parametrul “P11” (5 minute on şi 5
minute off). Funcţia este activă când arzătorul
este oprit, iar temperatura citită de sonda NTC
de pe circuitul de tur este mai mare de 30 °C.
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3.11 FUNCŢIA "COŞAR".
Această funcţie permite tehnicianului verificarea
parametrilor de combustie. Funcţionarea centralei în regim de curăţare a coşului poate fi reglată
la o putere de la 0% la 100%.
Pentru a activa funcţia apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul “A”

INSTALATOR

3.16 DEMONTAREA MANTALEI.
Pentru întreţinerea uşoară a centralei demontaţi complet mantaua respectând următoarele
instrucţiuni:
- desfaceţi cele două şuruburi (3) din partea de
jos a părţii frontale (2);

- demontaţi capacul (10) după ce aţi desfăcut
şuruburile (11);
- demontaţi panourile laterale (12) după ce aţi
desfăcut şuruburile frontale (13) şi desprindeţi
panoul lateral din locaşul corespunzător (ref. A
fig. 3-10).

- demontaţi partea frontală (2): prindeţi de
mânerul inferior şi trageţi spre dvs. pentru a o
desprinde din cârligele centrale şi apoi trageţi
în jos;
- desfaceţi cele două şuruburi de fixare (4) ale
panoului împreună cu rozetele corespunzătoare
(5);
- apăsaţi cele două cârlige laterale (7) pentru a
bascula panoul (6);
- demontaţi grilajul inferior (8) după ce aţi desfăcut cele 4 şuruburi (9);

TEHNICIAN

USER

- În acest moment, dacă este necesar, puteţi
demonta capacul de protecţie (10) şi panourile
laterale (12);

2

1
5
4

3
3
3-9
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Ref. A

Rif. A

USER

11

10

A
13
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A
13

12
7

1

13

7

12

6
8

9

13

9
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3-10

3.17 PUTERE CALORIFICĂ VARIABILĂ.
Victrix Pro 80 1 I.

TEHNICIAN

USER

INSTALATOR

METAN (G20)

PROPAN (G31)

ROTAŢII
VENTILATOR

DEBIT GAZ ARZĂTOR

(m3/h)

(nr.)

(kg/h)

(nr.)

62780

7,96

6500

5,85

6400

71,0

61060

7,74

6340

5,68

6230

69,0

59340

7,52

6180

5,52

6070

67,0

57620

7,30

6020

5,35

5900

65,0

55900

7,07

5860

5,19

5740

63,0

54180

6,85

5700

5,03

5580

61,0

52460

6,63

5550

4,87

5420

59,0

50740

6,42

5390

4,71

5250

57,0

49020

6,20

5230

4,55

5090

55,0

47300

5,98

5070

4,39

4930

53,0

45580

5,76

4910

4,23

4770

51,0

43860

5,55

4750

4,07

4610

49,0

42140

5,33

4600

3,91

4450

47,0

40420

5,11

4440

3,75

4290

45,0

38700

4,90

4280

3,60

4130

43,0

36980

4,68

4120

3,44

3970

41,0

35260

4,47

3960

3,28

3810

39,0

33540

4,25

3800

3,12

3650

37,0

31820

4,04

3640

2,96

3490

35,0

30100

3,82

3480

2,81

3330

33,0

28380

3,61

3320

2,65

3180

31,0

26660

3,39

3160

2,49

3020

29,0

24940

3,18

3000

2,33

2860

27,0

23220

2,96

2840

2,17

2700

25,0

21500

2,75

2680

2,02

2540

23,0

19780

2,53

2510

1,86

2380

21,0

18060

2,31

2350

1,70

2220

19,0

16340

2,10

2190

1,54

2060

17,0

14620

1,88

2020

1,38

1900

15,0

12900

1,66

1860

1,22

1730

13,0

11180

1,44

1690

1,06

1570

11,0

9460

1,22

1520

0,90

1410

9,0

7740

1,00

1350

0,74

1250

7,2

6192

0,80

1200

0,59

1100

PUTERE CALORIFICĂ

PUTERE CALORIFICĂ

DEBIT GAZ ARZĂTOR

(kW)

(kcal/h)

73,0

N.B.
- Datele privind puterea indicate în tabel au fost
obţinute folosind o conductă de admisie-evacuare cu lungimea de 0,5 m.
- Debitul de gaz se referă la puterea calorifică
inferioară temperaturii de 15°C şi la presiunea
de 1013 mbar.
- Presiunea la arzător a fost stabilită folosind gaz
la temperatura de 15°C.
- Numărul de rotaţii al ventilatorului este exprimat în rotaţii / 50 (Ex.: 1000 rotaţii = 20).
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ROTAŢII
VENTILATOR

Victrix Pro 100 1 I.

PUTERE CALORIFICĂ

DEBIT GAZ ARZĂTOR

ROTAŢII
VENTILATOR

DEBIT GAZ ARZĂTOR

ROTAŢII
VENTILATOR

(kW)

(kcal/h)

(m3/h)

(nr.)

(kg/h)

(nr.)

90,0

77400

9,77

6850

7,17

6400

87,0

74820

9,44

6610

6,93

6180

84,0

72240

9,11

6370

6,68

5950

81,0

69660

8,78

6140

6,44

5740

78,0

67080

8,45

5910

6,20

5520

75,0

64500

8,12

5680

5,96

5310

72,0

61920

7,79

5460

5,72

5100

69,0

59340

7,47

5230

5,48

4890

66,0

56760

7,14

5010

5,24

4680

63,0

54180

6,82

4790

5,00

4480

60,0

51600

6,49

4580

4,77

4280

57,0

49020

6,17

4360

4,53

4080

54,0

46440

5,85

4150

4,29

3880

51,0

43860

5,52

3940

4,05

3690

48,0

41280

5,20

3740

3,82

3490

45,0

38700

4,88

3530

3,58

3300

42,0

36120

4,56

3330

3,34

3110

39,0

33540

4,23

3120

3,11

2930

36,0

30960

3,91

2930

2,87

2740

33,0

28380

3,59

2730

2,63

2560

30,0

25800

3,27

2530

2,40

2380

27,0

23220

2,94

2340

2,16

2200

24,0

20640

2,62

2140

1,92

2020

21,0

18060

2,30

1950

1,68

1840

18,0

15480

1,97

1760

1,45

1670

15,0

12900

1,64

1570

1,21

1490

12,0

10320

1,32

1390

0,97

1320

9,0

7740

0,99

1200

0,73

1150

N.B.
- Datele privind puterea indicate în tabel au fost
obţinute folosind o conductă de admisie-evacuare cu lungimea de 0,5 m.
- Debitul de gaz se referă la puterea calorifică
inferioară temperaturii de 15°C şi la presiunea
de 1013 mbar.
- Presiunea la arzător a fost stabilită folosind gaz
la temperatura de 15°C.
- Numărul de rotaţii al ventilatorului este exprimat în rotaţii / 50 (Ex.: 1000 rotaţii = 20).
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USER

PUTERE CALORIFICĂ

INSTALATOR

PROPAN (G31)

TEHNICIAN

METAN (G20)

Victrix Pro 120 1 I.

TEHNICIAN

USER

INSTALATOR

METAN (G20)

PROPAN (G31)

PUTERE CALORIFICĂ

PUTERE CALORIFICĂ

DEBIT GAZ ARZĂTOR

ROTAŢII
VENTILATOR

DEBIT GAZ ARZĂTOR

ROTAŢII
VENTILATOR

(kW)

(kcal/h)

(m3/h)

(nr.)

(kg/h)

(nr.)

111,0

95460

12,07

7000

8,86

6900

108,0

92880

11,74

6800

8,62

6700

105,0

90300

11,41

6600

8,37

6500

102,0

87720

11,08

6400

8,13

6300

99,0

85140

10,75

6210

7,89

6100

96,0

82560

10,42

6010

7,65

5910

93,0

79980

10,09

5820

7,40

5710

90,0

77400

9,76

5630

7,16

5520

87,0

74820

9,43

5440

6,92

5340

84,0

72240

9,10

5260

6,68

5150

81,0

69660

8,78

5070

6,44

4970

78,0

67080

8,45

4890

6,20

4780

75,0

64500

8,13

4710

5,97

4600

72,0

61920

7,80

4530

5,73

4430

69,0

59340

7,48

4350

5,49

4250

66,0

56760

7,15

4180

5,25

4070

63,0

54180

6,83

4000

5,01

3900

60,0

51600

6,51

3830

4,78

3730

57,0

49020

6,18

3660

4,54

3560

54,0

46440

5,86

3490

4,30

3390

51,0

43860

5,54

3320

4,06

3230

48,0

41280

5,21

3150

3,83

3060

45,0

38700

4,89

2990

3,59

2900

42,0

36120

4,57

2820

3,35

2740

39,0

33540

4,24

2660

3,12

2580

36,0

30960

3,92

2500

2,88

2420

33,0

28380

3,60

2340

2,64

2260

30,0

25800

3,27

2180

2,40

2100

27,0

23220

2,95

2020

2,16

1950

24,0

20640

2,62

1860

1,92

1800

21,0

18060

2,30

1710

1,69

1650

18,0

15480

1,97

1560

1,45

1500

15,0

12900

1,64

1400

1,21

1350

12,0

10320

1,32

1250

0,97

1200

11,0

9460

1,21

1200

0,89

1150

N.B.
- Datele privind puterea indicate în tabel au fost
obţinute folosind o conductă de admisie-evacuare cu lungimea de 0,5 m.
- Debitul de gaz se referă la puterea calorifică
inferioară temperaturii de 15°C şi la presiunea
de 1013 mbar.
- Presiunea la arzător a fost stabilită folosind gaz
la temperatura de 15°C.
- Numărul de rotaţii al ventilatorului este exprimat în rotaţii / 50 (Ex.: 1000 rotaţii = 20).

38

3.18 PARAMETRII COMBUSTIEI.

Presiunea de alimentare

G20
12,70

g31
8,50

mbar (mm c.a.)

20 (204)

37 (377)

kg/h
kg/h
%
ppm
mg/kWh
°C
°C

115
13
9,85 / 8,85
229 / 4
34 / 1
62
42

120
13
10,60 / 10,00
182 / 3
65 / 6
61
43

mm
mbar (mm H2O)
kg/h
kg/h
%
ppm
mg/kWh
°C
°C

12,90
20 (204)
144
16
9,60 / 8,90
180 / 5
60 / 4
54
45

8,50
37 (377)
148
16
10,60 / 10,00
190/ 3
60 / 3
54
45

mm
mbar (mm H2O)
kg/h
kg/h
%
ppm
mg/kWh
°C
°C

16,50
20 (204)
178
19
9,60 / 9,00
190 / 5
85 / 15
56
46

9,70
37 (377)
181
19
10,70 / 10,30
225 / 3
80 / 10
56
47

TEHNICIAN

Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă
CO2 la Q. Nom./Min.
CO la 0% de O2 la Q. Nom./Min.
NOX la 0% de O2 la Q. Nom./Min.
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă
Victrix Pro 100 1 I
Diametru duză gaz
Presiunea de alimentare
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă
CO2 la Q. Nom./Min.
CO la 0% de O2 la Q. Nom./Min.
NOX la 0% de O2 la Q. Nom./Min.
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă
Victrix Pro 120 1 I
Diametru duză gaz
Presiunea de alimentare
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă
CO2 la Q. Nom./Min.
CO la 0% de O2 la Q. Nom./Min.
NOX la 0% de O2 la Q. Nom./Min.
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă

mm

USER

Diametru duză gaz

INSTALATOR

Victrix Pro 80 1 I
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INSTALATOR

3.19 DATE TEHNICE.
Victrix Pro 120 1 I

92,3 (79385)

114,1 (98109)

Debitul caloric minim

kW (kcal/h)

7,6 (6532)

9,4 (8046)

11,4 (9813)

Puterea calorifică nominală (utilă)

kW (kcal/h)

73,0 (62780)

90,0 (77400)

111,0 ( 95460)

Puterea calorifică minimă (utilă)

kW (kcal/h)

7,2 (6192)

9,0 (7740)

11,0 (9460)

Randamentul termic util la 80/60 Nom./Min.

%

97,0 / 94,8

97,5 / 96,2

97,3 / 96,4

Randament termic util la 50/30 Nom./Min.

%

106,6 / 106,9

107,0 / 107,4

106,7 / 107,2

Randament termic util la 40/30 Nom./Min.

%

107,3 / 107,2

107,4 / 107,6

107,2 / 107,5

%

0,34 / 0,80

0,41 / 0,60

0,28 / 0,70

%

0,01 / 2,2

0,01 / 0,6

0,01 / 2,0

Presiunea max. de funcţionare în circuitul de încălzire

bar

4,4

4,4

4,4

Temperatura max. de funcţionare în circuitul de încălzire

°C

90

90

90

Temperatură reglabilă în circuitul de încălzire

°C

20 - 85

20 - 85

20 - 85

kPa (m H2O)

81,40 (8,30)

116,3 (11,86)

118,5 (12,08)

Greutatea centralei pline

kg

83,5

106,0

114,2

Greutatea centralei goale

kg

79,5

95,9

102,5

Sarcina disponibilă a pompei la un debit de 1000 l/h

USER

Victrix Pro 100 1 I

75,3 (64722)

kW (kcal/h)

Pierderi de căldură prin manta cu arzătorul On/Off (8060°C)
Pierderi de căldură prin gazele de ardere cu arzătorul On/
Off (80-60°C)

Conţinut de apă generator
Conexiunea electrică

l

4,0

10,1

11,7

V/Hz

230/50

230/50

230/50

Curentul absorbit

A

1,5

2,5

2,5

Puterea electrică instalată

W

195

285

345

Puterea pompei

W

82

164

169

Puterea ventilatorului

W

100

102

160

-

IPX5D

IPX5D

IPX5D

Temperatura max. a mediului de funcţionare

°C

+50

+50

+50

Temperatura min. a mediului de funcţionare

°C

-5

-5

-5

Temperatura min. a mediului de funcţionare cu kit antigel
(Opţional)

°C

-15

-15

-15

Temperatură max. gaze de ardere

Clasa de protecție electrică

TEHNICIAN

Victrix Pro 80 1 I
Debitul caloric nominal

°C

75

75

75

Clasă de NOX

-

5

5

5

NOX ponderat

mg/kWh

25,0

20,0

33,0

CO ponderat

mg/kWh

16,0

12,0

18,0

Tipul aparatului

C13 / C33 / C63 / B23p / B33p / B53p

Categoria

II2H3 P

- Valorile de temperatură a gazelor de ardere se
referă la o temperatură a aerului de intrare de
15°C şi la o temperatură pe circuitul de tur de
50°C.
- Puterea sonoră maximă emisă de centrală în
timpul funcţionării este de < 55dBA. Nivelul de
zgomot se referă la teste efectuate cu centrala
funcționând la putere maximă într-o cameră
acustică, cu conducte de evacuare a gazelor de
ardere atașate conform normelor produsului.
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Md
Sr N°
Type
Qnw/Qn min.
PMS
NOx Class

CHK
Qnw/Qn max.
PMW

Cod. Md
Cod. PIN

Pn min.
D

Pn max.
TM
CONDENSING

INSTALATOR

3.20 LEGENDĂ PLĂCUŢA CU DATE.

N.B.: datele tehnice se află pe plăcuţa cu date a centralei

RO
Cod model

Sr N°

Nr. de serie

CHK

Check (control)

Cod. PIN
Type

Cod PIN
configuraţia aparatului
(ref. CEN TR 1749)

Qnw min.

Debit caloric minim apă de consum

Qn min.

Debit caloric minim încălzire

Qnw max.

Debit caloric maxim apă de consum

Qn max.

Debit caloric maxim încălzire

Pn min.

Putere calorifică minimă

Pn max.

Putere calorifică maximă

PMS

Presiune maximă instalaţie

PMW

Presiune maximă circuit apă caldă de
consum

D
TM
NOx Class
CONDENSING

USER

Model

TEHNICIAN

Md
Cod. Md

Debit specific
Temperatura maximă de lucru
Classă NOx
Centrală cu condensare
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