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      ATEN|IE! Citi\i acest manual [nainte de a pune [n func\iune echipamentul!



 DRAG~ UTILIZATORULE,

 {nc`lzitoarele de ap` din acest` gam` de produse sunt destinate mont`rii pe pardoseal`.  
 Acestea furnizeaz` ap` cald` unui num`r mare de consumatori.
 {nc`lzitoarele de ap` sunt produse [n mai multe variante - f`r`/cu unul sau dou` schim-
b`toare de c`ldur`, f`r`/cu indicatoare de temperatur`, cu o putere total` nominal` a [nc`lzitoar-
elor electrice de 9 sau 12 kW. Rezervoarele de ap` ]i schimb`toarele de c`ldur` sunt produse 
dintr-un [nalt aliaj crom-nichel sau din o\el emailat (litera “E”, în num`rul modelului). Rezervoarele 
de ap` din o\el emailat au o protec\ie suplimentar` anti-coroziv` cu anod din aliaj special.
 Apa din [nc`lzitoarele cu schimb`toare de c`ldur` poate fi [nc`lzit` [n trei moduri:
 - cu [nc`lzire electric`
 - folosind schimb`toare de c`ldur` ca surse alternative ([nc`lzire local`/central`, sistem de 
colectore solare, etc.)
 - combina\ie [ntre [nc`lzirea electric` ]i [nc`lzirea cu schimb`toare de c`ldur`.
 Alegerea combina\iei corespunz`toare modurilor de [nc`lzire [n orice sezon poate duce la 
ob\inerea unei economii substan\iale de energie electric`.
 
 CARACTERISTICI TEHNICE }I CONSTRUCTIVE
 {n func\ie de model, boilerele cu maxim dou` schimb`toare de c`ldur`, au un indicator de 
temperatur` pentru apa cald` ]i conexiuni filetate (filet 1/2”) astfel inc@t sa se poata monta termo-
state suplimentare ]i s` poat` fi direc\ionat fluxul de transfer mediu de caldur` prin schimb`toarele 
de caldur`. Prezen\a unui schimb`tor de c`ldur` [n boiler este marcat` cu litera “T” [n num`rul 
modelului ]i cu “T2” - prezen\a a dou` schimb`toare de c`ldur`. Toate boilerele sunt livrate cu 
[nc`lzitoare electrice ]i echipamente de protec\ie ]i de control al temperaturii si presiunii. Izola\ia 
termic` este realizat` din amestec de spum` poliuretanic`. Acoperirea boilerelor este nemetalic` 
(material PVC [ngro]at). Pentru a facilita transportul, boilerele sunt fixate individual pe pale\i.

 MONTAJ {NC~LZITOARE DE AP~
 Boilerele se monteaz` doar [n incinte [n care cerin\ele de siguran\` contra incendiilor sunt 
cele normale, cu un sifon al instala\iei de canalizare în pardoseal` ]i unde temperatura nu scade 
sub 4 ºC. Suprafa\a pe care boilerul este amplasat trebuie s` fie nivelat`.
 La montarea boilerului, mai [nt@i, se [ndep`rteaz` paletul de transport. Boilerul este ridi-
cat de inelul montat în partea superioar` prin intermediul unor instala\ii adecvate. Dup` ridicarea 
boilerului, cele trei bol\uri se vor scoate prin de]urubare, se va [ndep`rta paletul, ]i se vor monta 
[n loc, prin [n]urubare, cele trei picioru]e prev`zute [n pachetul cu accesorii suplimentare. Boilerul 
va fi adus la nivel prin ajustarea lungimii de [n]urubare a picioru]elor.



                             Modele
Parametri

Capacitate nominal` [l] 750 1000

Diametru [mm] 1050 1050

{n`l\ime [mm] 1740 2170

Masa cu ambalaj 
(2 schimb`toare de c`ldur` )  [kg]

240 291

Diametrul conducte  
(alimentare principal`/schimb`tor de c`ldur`)

1”/1”

Presiune nominal` [MPa] 0.6

Timp de [nc`lzire cu energie electric` de la 
12oC la 65 oC[h]

5.1/3.85 6.9/5.15

MIX 36 oC [l]
( [nc`lzire electric` )

1890 2520

Suprafa\` schimbat`tor de c`ldur` [m2]
S1

2.08 2.95

Suprafa\` schimbat`tor de c`ldur` [m2]
S2

1.22 2.08

Debit ap` cald` amestec la 45 ºC la 
[nc`lzirea cu 2 schimb`toare de c`ldur` ]i 
t °C a elementului sensibil termic 75 °C [l/h]

Putere rezistenta  [kW] 3

Tensiune nominal` [V] 220-230V

Dimensiuni de gabarit cu ambalaj [mm] 1200x1200x1900 1200x1200x2330

1-Conduct` de intrare
2-Conduct` de evacuare
3-Schimb`tor de caldur` I

4-Schimb`tor de caldur` II
5-Recirculare
6-Pentru termostate suplimentare

72351S;72351ET;72351ET2;
72351EC;72351ECT,
72351ECT2; 72351S2

72352S;72352ET;72352ET2;
72352EC;72352ECT;

72352ECT2; 72352ES2



 AVERTISMENT!
 La executarea opera\iile de [ndep`rtare a paletului pentru transport ]i montaj [nc`lzitor de 
ap`, personalul care execut` aceast` activitate va lua toate m`surile [mpotriva prevenirii accident-
elor.
 CONECTAREA {NC~LZITOARELOR LA RE|EAUA DE ALIMENTARE CU AP~ }I 
INSTALA|IA DE {NC~LZIRE
 Conductele de ap` rece (intrare) ]i ap` cald` (ie]ire) ale boilerului sunt marcate cu band` 
albastr`, respectiv ro]ie, ]i etichete cu m`rcile respective. Se recomand` montarea unui robinet 
de [nchidere pe conducta principal` de ap` rece care alimenteaz` boilerul, care va facilita opera\
iunile de între\inere.
 Se recomand` montarea unui ansamblu de siguran\` pe conducta principal` de ap` rece 
care alimenteaz` boilerul, conform cu cerin\ele DIN4807, sec\iunea 5, indicat [n figura 3, con\in@
nd:
 - Regulator de presiune cu manometru. Acesta este destinat s` protejeze boilerul de supra-
presiunea re\elei de alimentare cu ap`. Regulatorul trebuie s` fie ajustat la o presiune admis` de 
0,4 MPa (4 bar). 
 - Supap` de sens. Acesta trebuie s` fie montat` dup` regulatorul de presiune ]i înaintea 
robinetului de siguran\`. Acesta este destinat` s` [mpiedice apa din boiler, la expansiunea aces-
teia în timpul înc`lzirii s` se [ntoarc` în conducta de alimentare cu de ap` rece.
  ESTE OBLIGATORIU ca pe conducta de intrare a boilerului s` fie montat o valv` de sigu-
ran\` care s` asigure presiunea apei [n rezervorul de ap` s` nu creasc` peste presiunea stabilit` 
ca nominal`. ESTE INTERZIS montajul unui robinet de separare [ntre valva de siguran\` ]i boiler 
! Este normal dac` timpul înc`lzirii apei prin orificiile robinetului de siguran\` apa începe s` picure. 
Pute\i pozi\iona o conduct` adecvat`, care s` fie conectat` la sifonul de pe pardoseal` sau la un 
sistem special de golire. Conducta trebuie s` aib` în permanen\` înclina\ia [n jos, cele dou` ca-
pete trebuie s` fie deschise în atmosfer` ]i s` fie situate într-un mediu protejat împotriva [nghe\
ului.
 - Robinet de golire. Acesta este montat pe o ramur` a conductei între conducta de intrare a 
boilerului ]i robinetul de re\inere. Acesta serve]te la golirea rezervorului de ap` în caz de între
\inere, repara\ii sau în caz de sc`dere a temperaturii sub 0 °C. Un sistem special de golire ar 
trebui s` fie prev`zut pentru drenarea apei din sistem în premiza dren`rii apelor uzate. Pentru 
drenarea apei, pute\i de asemenea s` [ntrerupe\i accesul la ap` al boilerului, s` deschide\i robi-
netul de ap` cald` ]i s` ridica\i m@nerul robinetului de amestec. Astfel, la deschiderea robinetului, 
apa va începe s` curg` din rezervorul de ap` ]i va continua pân` la epuizarea ei.
 - Vas de expansiune. Trebuie s` aib` o capacitate [n concordan\` cu capacitatea sistemu-
lui. Acesta este montat pe o ramur` a conductei de ap` cald` între conducta de evacuare a boil-
erului ]i supapa de siguran\`. Acesta este destinat s` preia cantitatea de ap`, care s-a dilatat în 
timpul înc`lzirii apei în sistem, astfel, în timpul func\ion`rii normale a boilerului nu vor mai apare 
pierderi de acm pe la supapa de siguran\`. Utilizarea vaselor de expansiune este admis`, dac` 
acestea sunt în conformitate cu presiunea de lucru, temperatura de înc`lzire ]i cu capacitatea 
rezervorului de ap`, recomandat ]i montat de c`tre exper\ii firmei care execut` proiectarea ]i in-
stalarea boilerelor.



 Înainte de umplerea rezervorului cu ap` racordul pentru circula\ie ]i racordurile pentru ter-
mostatele suplimentare neutilizate trebuiesc obturate cu dopuri filetate etan]e.
 Umplerea rezervorului cu ap` se execut` prin deschiderea robinetului de separare de pe 
conducta de ap` cald`, cel mai departe de robinetul de amestec al boilerului, deschide\i robinetul 
de separare de pe conducta de ap` rece la intrarea [n boiler ]i astepta\i pân` c@nd un jet dens de 
ap` apare la ie]irea din robinetul de amestec, apoi [nchide\i robinetul de separare de pe conducta 
de ap` cald`. Ac\iunile din paragraful 9 din sec\iunea “Reguli importante”, trebuie s` fie îndeplin-
ite.
 Evacu`rile din schimb`toarele de caldur` sunt marcate cu inele negre ]i etichete cu m`rcile
respective. Ele trebuie s` fie conectate la o instala\ie cu surse de [nc`lzire alternative doar de 
persoanele autorizate ]i cu experien\` [n domeniu. Agentul termic trebuie sa aiba o compozi\ie 
chimica conform` cu prescrip\iile legale [n vigoaare. Temperatura agentului termic nu trebuie s` 
depa]easc` 85 °C ]i ar trebui montat un dispozitiv de control pentru reglarea temperaturii, pentru 
a preveni activarea supapei de siguran\` termic` al boilerului.
 ESTE INTERZIS~ circula\ia agentului de termic [n schimb`torului de caldur` atunci când 
rezervorul de ap` este gol.
 Conectarea boilerului la re\eaua de alimentare cu ap` ]i la surse de [nc`lzire alternative vor 
fi executate numai de c`tre persoane competente, în conformitate ]i respect@nd proiectul preg`tit 
de c`tre ace]tia.

 Boilerele au asigurat un factor de protec\ie [mpotriva scurgerilor de curent electric -
“Clasa I”. Sec\iunea fiec`ruia dintre conductori de alimentare (faza, neutru ]i [mp`m@ntarea) 
trebuie s` fie de cel pu\in 2,5 mm2 pentru o putere de 9 kW ]i 4 - 6 mm2 pentru putere de 12 kW. 
{mp`m@ntarea trebuie OBLIGATORIU s` fie conectat` la terminal sau la conectorul marcat cu 
semnul pentru conexiunea de protec\ie.
{n fiecare circuit de curent trebuie montat` pe fiecare faz` o siguran\` de 16 A pentru o putere de 
9 kW ]i de 25A pentru o putere de 12 kW. La conectarea cablurilor de la re\eaua de alimentare 
electric` la boiler, capacul din plastic trebuie scos. Apoi, dup` conectarea cablurilor la terminale, 
capacul trebuie montat la loc. 



 Este necesar ca în timpul conect`rii cablurilor electrice s` se acorde o aten\ie deosebit` 
conectorilor leg`turilor electrice interne ]i de protec\ie a boilerului pentru a fi protejat [n cazul 
deconect`rii ]i tuburilor capilare ale termostatelor ]i întrerup`toarelor sarcinii termice - pentru a fi 
protejate [n cazul plierii ]i ruperii.
 ATEN|IE! Este OBLIGATORIE instalarea [n circuitul electric al boilerului a unui dispozitiv 
care s` asigure deconectarea tuturor fazelor [n caz de suprasarcin` clasa III. Cablurile circuitului 
electric [ntre dispozitiv ]i terminalele electrice de intrare ale boilerului nu trebuiesc deconectate de 
nici un [ntrerup`tor sau dispozitiv de siguran\`.
 Conectarea boilerului la re\eaua de alimentare electric` trebuie efectuat` doar de personal 
calificat.
 
 UTILIZAREA {NC~LZITORULUI DE AP~
 {nainte de a pune boilerul [n func\iune asigura\i-v` c` rezervorul este umplut cu ap`. 
(Verifica\i!). Pentru a trece pe modul de operare [nc`lzire electric`, comuta\i dispozitivul extern pe 
pozi\ia pornit, lampa de control de pe capacul boilerului se va aprinde, boilerul porne]te ]i [ncepe 
[nc`lzirea apei. C@nd apa atinge temperatura setat` la termostat, lampa se stinge ]i se aprinde 
din nou c@nd temperatura scade sub o anumit` valoare. Pentru modelele de boilere prev`zute cu 
indicator de temperatur`, se poate citi temparatura la care este [nc`lzit` apa. Pentru oprirea boil-
erului folosi\i dispozitivul extern, pozi\ia oprit.
 Utilizarea oportunit`\ilor de [nc`lzire a apei [n bloilere conectate la surse de [nc`lzire alter-
native este realizat` în conformitate cu instruc\iunile firmei care a efectuat proiectul modelului ]i 
serviciile de instalare.
 
 {NTRE|INEREA PREVENTIV~ }I {NTRE|INEREA REGULAT~
 {n zonele cu con\inut ridicat de oxid de calciu [n ap`, se recomand` [ndep`rtarea la fiecare 
unu-doi ani a calcarului acumulat [n rezervoarele de ap` ]i pe elementele de [nc`lzire de c`tre un 
specialist din partea unei unit`\i de service autorizate. Aceast` opera\ie nu reprezint` o obliga\ie 
prev`zut` [n certificatul de garan\ie ]i service.
 La boilerele cu rezervor de ap` emailat este necesar ca dup` o perioad` de 3 ani un expert 
al companiei service s` execute o inspec\ie ]i o evaluare a condi\iei anozilor pentru protec\ia anti-
coroziv`. Dac` este necesar, anozii se vor [nlocui.
 
 REGULI IMPORTANTE
 1. Boilerele se monteaz` ]i se utilizeaz` [n incinte [n care cerin\ele de siguran\` contra 
incendiilor sunt cele normale, protejate [mpotriva sc`derii temperaturii sub 4°C ]i av@nd pe pardo-
seal` o instala\ie de colectare a apelor uzate, care se scurge din rezervor [n timpul opera\iilor de 
[ntre\inere sau repara\ie.
 2. AVERTISMENT ! Acest dispozitiv nu este proiectat pentru a fi utilizat de c`tre persoane
( inclusiv copii ) cu capacit`\i psihice, senzoriale sau mentale reduse, lips` de experien\` doar 
dac` acestia sunt supraveghea\i [n prealabil de c`tre o persoan` responsabil` pentru siguran\a 
lor. Nu permite\i copiilor s` porneasc` boilerul în modul de func\ionare sau s` se joace cu acesta.
 3. La conectarea boilerului la re\eaua de alimentare cu ap` ]i de energie electric` este 
obligatorie instalarea corect` a valvei combinate ]i conectarea corect` a conductorului circuitului 
de protec\ie al instala\iei electrice.
 4. Conectarea boilerului la re\eaua de alimentare cu ap` ]i de energie electric` trebuie 
realizat` de instalatori ]i electricieni califica\i.
 5. Conectarea boilerului ]i testul de func\ionare nu reprezint` o obliga\ie prev`zut` [n certifi-
catul de garan\ie ]i service din partea produc`torului sau v@nz`torului.



 6. Dup` instalarea ]i conectarea corect` a boilerului la re\eaua de alimentare cu ap` ]i de 
energie electric` trebuie realizat un test de func\ionare. Persoana care efectueaz` instalarea 
]i testul de func\ionare trebuie s` completeze sec\iunea corespunz`toare din certificatul de garan\
ie men\ion@nd firma pe care o reprezint`, data, numele s`u ]i semn`tura. Instalarea boilerului, 
conectarea la re\eaua de alimentare cu ap` ]i de energie electric` ]i testul de func\ionare nu 
reprezint` condi\ii de garan\ie din partea produc`torului.
 7. Conectarea boilerului la surse de [nc`lzire alternative trebuie efectuat` de persoane 
competente autorizate din partea firmei care a executat proiectul. Persoanele care au realizat 
proiectul ]i opera\ia de instalare sunt responsabile de caracteristicile de exploatare ]i posibilele 
defecte ale boilerului conectat la surse de [nc`lzire alternative.
 8. Persoanele calificate ]i competente, [n [n\elesul manualului de fa\` privind conectarea 
boilerului la re\eaua de alimentare cu ap` ]i de energie electric`, sunt persoanele din listele de-
pozitelor service autorizate de c`tre produc`tor, precum ]i reprezentan\i ai altor companii care au 
acela]i obiect de activitate. În ceea ce prive]te conectarea produsului cu schimb`tor de c`ldur` 
la surse de [nc`lzire alternative, persoanele calificate ]i competente sunt reprezentan\i ai compa-
niilor care executa proiecte relevante ]i servicii de instalare.
 9. ATEN|IE! Nu porni\i boilerul dac` exist` posibilitatea ca apa din boiler s` fi [nghe\at!   
               Dac` exist` riscul ca temperatura s` scad` sub valoarea de 0 ºC, apa din boiler trebuie 
evacuat` (vezi paragraful “Conectarea la re\eaua de alimentare cu ap` ]i la sistemul de 
[nc`lzire”). ATEN|IE! Este interzis` circula\ia apei prin schimb`torul de c`ldur` dac` rezervorul de 
ap` este gol.
 10. Pentru func\ionarea [n condi\ii de siguran\` a boilerului sub presiune, valva combinat` 
trebuie cur`\at` la anumite intervale de timp - capacul acestuia sau m@nerul trebuie ridicat (în 
func\ie model) ]i se va a]teapta 15 - 30 s p@n` c@nd [ncepe s` curg` ap` cu debit intens.    
               Aceast` opera\ie se va efectua dup` montarea boilerului, [n timpul func\ion`rii - 
cel pu\in o dat` la 14 zile, ]i la fiecare [ntrerupere [n alimentarea cu ap` de la re\ea. Dac` nu ex-
ist` debit de ap` la robinetul de amestecare acest lucru înseamn` prezen\a unui defect. În acest 
caz, deconecta\i imediat boilerul de la sursa de energie electric` ]i contacta\i cea mai apropiat` 
unitate service autorizat` de produc`tor.
 11. La aerisirea valvei combinate ]i [n timpul evacu`rii apei din boiler, trebuiesc luate toate 
m`surile necesare pentru evitarea pagubelor cauzate de scurgerea apei.
 12. Regulile pentru [ntre\inerea preventiv`, [nlocuirea anodului ]i [ndep`rtarea oxidului de 
calciu acumulat trebuiesc respectate ]i dup` ce boilerul iese din perioada de garan\ie.
 13. Aparatul este marcat [n conformitate cu Directiva European` 2002/96/EC privind Echi-
pamentele Electrice ]i Electronice Uzate (WEEE).
     Prin asigurarea c` acest produs este eliminat în mod corect, ve\i ajuta la prevenirea unor 
consecin\e negative asupra mediului ]i s`n`ta\ii umane, care ar putea fi cauzate de manipularea 
necorespunz`toare a acestui produs.

     Simbolul        aplicat pe produs sau pe documentele care [nso\esc produsul, indic` faptul 
c` acesta nu poate fi tratat ca de]eu menajer. În schimb, aparatul va fi dus la un centru de colec-
tare pentru de]euri de echipamente electrice ]i electronice.
     Depozitarea aparatelor uzate se va face [n conformitate cu reglement`rile de mediu lo-
cale privind depozitarea de]eurilor.
     Pentru mai multe informa\ii privind prelucrarea, valorificarea ]i reciclarea acestui produs, 
v` rug`m s` contacta\i biroul local din ora]ul dumneavoastr`, centrul de colectare al de]eurilor 
sau distribuitorul de unde a\i cump`rat produsul.



 CONDI|II DE GARAN|IE
 Perioada de garan\ie a boilerelor este determinat` de c`tre importator.
 Garan\ia boilerelor va fi recunoscut` numai atunci când:
 - Boilerul a fost instalat în conformitate cu cerin\ele din manualul de fa\`.
 - Boilerul trebuie s` fie utilizat numai pentru scopul care este destinat.
 Garan\ia include repararea gratuit` a defectelor din fabric` ce pot ap`rea în timpul perioad-
ei de garan\ie. Repara\iile se efectueaz` de c`tre unit`\ile service autorizate de c`tre vânz`tor.
 Garan\ia nu este valabil` pentru defecte care rezult` din:
 - Transport impropriu
 - Depozitare improprie
 - Utilizare improprie
 - Con\inutul ]i parametrii apei peste normele standardului European de calitatea a apei po-
tabile ]i în particular con\inutul de cloruri de pân` la 250 mg/l ]i conductivitatea electric` apei pân` 
la 2000 μS/cm pentru [nc`lzitoarele de ap` cu rezervor emailat; pentru [nc`lzitoarele cu rezervorul 
realizat din o\el ( crom-nichel ) con\inutul de cloruri va fi mai mic de 600 μS/cm.
 - Utilizarea unei tensiuni mai mare decât cea indicat` în Manualul de instalarea ]i operare;
 - Deformarea rezervorului de ap` ca urmare a înghe\`rii apei;
 - Elemente naturale, calamit`\i ]i alte circumstan\e de for\` major`;
 - Nerespectarea instruc\iunilor din Manualul de instalare ]i operare;
 - În cazul unor repara\ii neautorizate a eventualelor defecte;
 În cazurile men\ionate mai sus defectele sunt eliminate contra cost.
 OBSERVAREA CERIN|ELOR DIN MANUALUL DE FA|~ ESTE O CONDI|IE NECE-
SAR~ PENTRU EXPLOATAREA SIGUR~ A PRODUSULUI ACHIZI|IONAT }I ESTE UNA DIN 
CONDI|IILE DE GARAN|IE.
 ORICE MODIFIC~RI SAU RECONSTRUC|II ALE STRUCTURII BOILERULUI DE C~TRE 
CUMP~R~TOR SUNT INTERZISE. ÎN CAZUL {N CARE S-AU CONSTATAT MODIFIC~RI SAU 
RECONSTRUC|II, OBLIGA|IILE DIN GARAN|IE ALE PRODUC~TORULUI }I VÂNZ~TORULUI 
SUNT ANULATE, IAR ACESTA NU {}I ASUM~ NICI O RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA 
SIGURAN|A APARATULUI.
 DAC~ ESTE NECESAR, APELA|I LA LISTELE DEPOZITELOR SERVICE AUTORIZATE 
DE PRODUC~TOR.
 PRODUC~TORUL Î}I REZERV~ DREPTUL DE MODIFICARE NE-NOTIFICAT~ A CON-
STRUC|IEI CARE NU AFECTEAZ~ SIGURAN|A PRODUSULUI.






