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Sfaturi utile pentru utilizarea raţională a centralei cu condensare

• Centrala cu economizor în condensare şi preamestec aer-gaz este cea mai performantă şi economică
variantă de centrală cu condensare, care asigură încălzire şi apă caldă în apartamente unifamiliale; cu puterea
de care dispune şi pentru a asigura un consum de gaz metan cât mai redus cu putinţă, această centrală poate
încălzi o suprafaţă de 40 – 250 mp şi furnizează apă caldă pentru baie sau bucătărie;

• Principial, centrala recuperează foarte mult din energia care s-ar pierde pe coş prin evacuarea gazelor arse;
datorită acestui lucru, temperatura “fumului” este mult mai mică decât la centrala clasică

• Datorită temperaturii reduse a gazelor arse, pe coşul de fum veţi vedea ieşind o cantitate de abur mai mare
decât la centralele clasice; este normal !
Mai mult, din centrală se scurge, printr-un furtun, condensat (apă de condensare)

• Asiguraţi-vă că evacuarea condensatului se face corect (vezi pag.20); condensatul este uşor acid şi poate
coroda anumite materiale; ideal este să folosiţi pentru traseul condensatului materiale plastice sau aluminiu

• Centrala cu condensare are randamente foarte bune dacă funcţionează “rece”, adică la temperaturi reduse ale
agentului termic sau apei calde menajere; ca regulă de bază, dacă returul este menţinut sub 30°C,
condensarea se produce mai intens şi consumul de gaz se reduce

• Pentru randament maxim (în condensare) vă sfătuim să utilizaţi temperaturi moderate pentru încălzirea
caloriferelor; centrala îşi atinge randamentul maxim (şi consumul minim) dacă funcţionează sub 50°C

• În mod normal, instalaţia de calorifere trebuie să fie supradimensionată pentru a asigura încălzirea locuinţei cu
agent termic de temperatură redusă; folosirea centralei cu condensare cu o instalaţie de calorifere “standard”
nu va produce un efect notabil în ceea ce priveşte reducerea consumului de gaz metan !

• Funcţionarea ideală (în condensare) este cu instalaţie de încălzire în pardoseală, de joasă temperatură

• Deşi centrala poate funcţiona la temperaturi mari (80°C în calorifere sau 60°C în regim sanitar), acest regim
trebuie evitat şi în orice caz nu trebuie folosit timp îndelungat, pentru că nu este specific acestui tip de centrală

• Folosiţi temperaturi de lucru cât mai apropiate de valoarea utilă; folosirea temperaturilor ridicate timp
îndelungat accelerează procesul de depunere de sedimente şi calcar în centrală; spre exemplu, reglaţi apa
caldă menajeră cât mai aproape de temperatura de utilizare, fară a o amesteca cu multă apă rece.

• Pentru apa caldă menajeră vă sfătuim să nu depăşiţi 45°C temperatură reglată; în afară de reducerea
randamentului cresc şi depunerile de calcar (exponenţial cu temperatura după 50°C !)

• Furnizarea de apă caldă menajeră este matematic (fizic) legată de: puterea centralei, debitul solicitat şi
temperatura de intrare a apei reci; vara veţi avea “performanţe” mai bune la apa caldă decât iarna !

• Nu veţi putea obţine cu o centrală instantanee debitele de apă pe care le obţineţi cu un boiler de acumulare
sau de la reţeaua publică !
Acest tip de aparat (instantaneu) deserveşte în mod normal un singur consumator de apă o dată !

• În timpul furnizării de apă caldă menajeră pot apărea fluctuaţii de temperatură datorate schimbării regimului de
funcţionare (prin trecerea de la “calorifere” la “menajer”) sau variaţiei de presiune / debit în reţeaua de apă
rece; aceste variaţii de temperatură sunt specifice centralelor instantanee şi nu reprezintă un defect

• În timpul producerii apei calde este întreruptă încălzirea caloriferelor !

• Pentru reducerea consumului de gaz este recomandat să folosiţi un termostat de ambient care va opri centrala
atunci când s-a atins temperatura dorită în casă; la repornire returul instalaţiei va fi mai rece şi centrala
condensează un timp mai îndelungat

• Utilizarea programatorului orar încorporat (timer) şi a regulatorului climatic vă permit să faceţi
economii de gaz suplimentare, fără diminuarea confortului

• Centrala consumă gaz pentru a acoperi pierderile de căldură ale casei.
Pentru a avea consum mic, reduceţi pierderile de căldură!

• În timpul iernii este posibil ca pe coşul de fum să se depună ghiaţă pentru că fumul iese la temperaturi mult mai
reduse faţă de o centrală “clasică”; ghiaţa trebuie îndepărtată căt mai curând posibil pentru că obturează
evacuarea fumului şi admisia corectă a aerului de ardere ! (pe display apare E6; vezi “anomalii în funcţionare”)

• Datorită dilatării şi contractării apei din calorifere, presiunea indicată de manometru poate fi variabilă (odată cu
încălzirea creşte presiunea…); dacă presiunea scade sub limita de siguranţă, centrala se opreşte şi nu face
nici apă caldă menajeră

• Circuitul de calorifere este închis şi cu conţinut relativ redus de apă; după spălările iniţiale, merită să umpleţi
circuitul cu apă demineralizată (distilată) ! În acest fel se evită depunerile de calcar în circuitul de încălzire.

• Spălaţi / curăţaţi filtrele de retur şi intrare apă rece cât mai des !
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Panoul de comandă 24/28/32 K/R
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turaţia

acestuia

Avarie !

Centrala este

blocată



3

Ghid rapid de utilizare

Dacă se simte miros de gaz …

� Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, telefoane sau orice alt tip de aparat care poate produce scântei sau
descărcări electrice;

� Deschideţi imediat uşile şi ferestrele pentru a crea un schimb de aer rapid care permite aerisirea imediată a
localului;

� Închideţi robinetele de gaz;

� Solicitaţi intervenţia personalului calificat;

Utilizarea centralei termice

• Asiguraţi-vă că centrala s-a montat conform Instrucţiunilor

• Asiguraţi-vă că s-a efectuat Punerea În Funcţiune de către tehnicianul autorizat “CALOMA” şi ISCIR;

• Introduceţi ştekerul în priză şi deschideţi robinetele de izolare (gaz, tur, retur, apă rece, apă caldă) chiar şi în regim de vară

• Se aprinde display-ul şi apare indicaţia   OFOFOFOF

• Verificaţi presiunea în instalaţie: 1,2 – 2 bar (sub cca.0,6 bar centrala nu porneşte şi apare cod de eroare E1E1E1E1 )

• Activaţi centrala apăsând pe butonul   “PORNIT / OPRIT “

• Dacă termostatul de cameră este conectat şi centrala este în mod IARNĂ, va porni şi se va aprinde simbolul flacără 

• Este posibil ca la prima aprindere să apară un cod de eroare “E2E2E2E2” : înseamnă că instalaţia de alimentare cu gaz trebuie
“aerisită”; apăsaţi RESET şi se repetă secvenţele de aprindere

Modul de lucru “VARĂ” (numai apă caldă sanitară)
      
• Acţionaţi tasta IARNĂ / VARĂ până când pe ecran apare simbolul “soare”

• Sistemul automat de aprindere va porni centrala ori de câte ori se va deschide un robinet de apă caldă;

• în timpul producerii de apă caldă este aprins simbolul “robinet”          şi simbolul “flacără”  

• Reglaţi temperatura apei calde după dorinţă din tastele “ + / - “; apoi apăsaţi “Pornit/Oprit” pentru memorare

NOTĂ:

1. recomandăm să alegeţi temperaturi moderate pentru a NU fi necesară combinarea cu apă rece; se reduc astfel
depunerile de calcar şi creşte randamentul centralei !

2. temperatura afişată constant pe display este cea a apei calde furnizată; poate diferi de cea aleasă cu  +/-  2°C !

Modul de lucru “IARNA” (încălzire şi apă caldă sanitară)
• Acţionaţi tasta IARNĂ / VARĂ până când pe ecran apare simbolul “fulg de zăpadă”

• Centrala va porni automat ori de câte ori va trebui să se încălzească caloriferele; pe display apare simbolul “calorifer”

• Când arde focul, pe display apare simbolul de “flacără”

• Reglaţi temperatura caloriferelor din tastele  “+ / -“  (între 30° – 80°C); apoi apăsaţi “Pornit/Oprit” pentru memorare

• Recomandăm utilizarea la temperaturi moderate (ideal sub 50°C) pentru a beneficia de randamentele maxime în regim de
condensare ! Utilizarea centralei la temperatură maximă pentru un timp îndelungat poate produce intrarea în protecţie (E7)

• În timpul încălzirii caloriferelor, pe display este afişată constant temperatura agentului termic (de “tur”);

• Dacă se ajunge la echilibru termic (se atinge în calorifere temperatura aleasă), centrala se poate opri şi reporneşte
după câteva minute; temperatura de tur va fi variabilă în acest caz, chiar şi cu mai mult de 20°C !

NOTĂ: dacă este conectat un termostat de ambient, pornirea şi oprirea centralei va fi comandată de acesta

• Ori de câte ori se va deschide un robinet de apă caldă, centrala va acorda prioritate apei calde şi va întrerupe temporar
încălzirea caloriferelor; se va aprinde simbolul “robinet “

• În acest caz temperatura afişată pe display este a apei calde menajere !
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Reglarea ceasului intern (vezi şi explicaţiile de pe pagina următoare)

Centrala CALOMA are un ceas încorporat care vă permite să vă alegeţi un anumit orar (program) de funcţionare.
Ceasul îşi păstrează reglajul circa o oră de la întreruperea alimentării electrice. După acest interval de timp reglajul
orei se pierde şi centrala va renunţa automat la programul ales de dumneavoastră, revenind la funcţionare
continuă.

Pentru reglarea ceasului procedaţi după cum urmează:

1. Apăsaţi SET de 3 ori şi ceasul începe să clipească

2. Cu tastele SUS sau JOS reglaţi ora curentă

3. Apăsaţi SET şi reglaţi minutele

4. Apăsaţi SET şi alegeţi ziua curentă (1=Luni, 2=Marţi,…7=Duminică)

5. După terminarea reglării ceasului apăsaţi ON / OFF pentru memorare şi ieşire din procedură

Utilizarea Ceasului Programator (timer-ului) încorporat

Centralele CALOMA 24 K vă oferă posibilitatea de a alege iarna unul dintre cele 5 programe de funcţionare
a încălzirii prestabilite în fabrică, sau programe la alegerea dumneavostră.
Selectarea unui program se va face corelat cu programul de activitate (când casa este nelocuită).

În cazul în care casa este locuită permanent, aveţi posibilitatea de a alege Funcţionarea continuă, care este
implicită la pornirea centralei, şi care însemnă “funcţionare ca o centrală obişnuită”, fără programator.

Note:

• Activaţi sau dezactivaţi programatorul prin apăsarea tastei “CEAS”
• Utilizarea programatorului NU exclude utilizarea termostatului de ambient; ceasul porneşte centrala la ora

stabilită iar termostatul limitează temperatura la valoarea aleasă de dumneavoastră – economie maximă !
• La prima pronire a centralei, sau după o întrerupere de curent mai lungă de o oră, centrala renunţă la

programare şi trece la “funcţionare continuă”

Tabel cu programele prestabilite din fabrică:

Legendă: Zonele negre reprezintă orele de funcţionare încălzire

Exemplu: P3 (de toamnă) = funcţionează de la 6:00-8:00 şi de la 18:00-22:00



Informaţii Generale pentru Utilizare

5

Pasul 1: Reglarea ceasului

Procedaţi după instrucţiunile de la pagina precedentă

Pasul 2:

a. Alegerea unui program de funcţionare presetat

1. Apăsaţi simultan “CEAS”  şi “SET”

2. Va începe să clipească simbolul “ceas” programul  P1P1P1P1

3. Apăsaţi acum una dintre tastele “SUS” sau “JOS” pentru a alege programul conform tabelului de la pagina

precedentă şi pe display se modifică indicaţia  P1P1P1P1 , P2P2P2P2 ...etc

4. După ce aţi ales programul apăsaţi “ON/OFF” pentru memorare şi ieşire

b. Setarea unui program de funcţionare la alegere şi a unei temperaturi de încălzire

1. Apăsaţi de două ori tasta “CEAS” şi încep să clipească simbolurile
“ceas” şi  “ziua săptămânii”, care va fi implicit 1=Luni

2. Apăsaţi “SUS” şi intervalul de timp devine “haşurat”, ceeace înseamnă
că încălzirea este pornită; dacă apăsaţi “JOS”, intervalul rămâne
nehaşurat, adică încălzirea este oprită

3. După setarea unei perioade de încălzire apăsaţi SET pentru memorare
şi aparatul aşteaptă programarea temperaturii din calorifere pentru acea
perioadă; încep să clipească cifrele de pe display-ul secundar
NOTĂ: dacă la terminarea setării orare apăsaţi direct “CEAS” fără să reglaţi temperatura caloriferelor, centrala
va memora direct temperatura maximă (80°C pentru radiatoare sau 60°C pentru pardoseală).
Reglajul temperaturii se poate face şi ulterior din tastele +/- urmat de ON/OFF

4. După fiecare apăsare SUS sau JOS ceasul sare la următoarea jumătate de oră care începe să clipească,
adică aşteaptă programarea

5. La terminarea programării pentru o zi apăsaţi SET şi aparatul trece la ziua următoare; reluaţi operaţiunile de
mai sus

6. La terminarea programării săptămânale, apăsaţi o dată pe “CEAS” sau aşteptaţi 15 secunde

NOTE:
1. Verificarea programelor se poate face când timerul este activ (“ceas” aprins) astfel:

• Apăsaţi SET până când apare ziua săptămânii
• Apăsaţi +/- ca să alegeţi ziua şi vizualizaţi programul din ziua aleasă

2. Pentru ştergerea unui program este necesară supra-scrierea
3. Când timerul este activat puteţi regla temperatura de încălzire din +/-;

temperatura aleasă va apărea pe display-ul secundar iar cea actuală pe display-ul principal

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, centrala memorează ziua şi ora, programul de
funcţionare şi eventualele curbe de reglaj climatic pentru o perioadă de circa 60 minute.
Dacă întreruperea este mai lungă, la revenirea curentului trebuie reglată ora curentă şi reales programul
de funcţionare ! Centrala intră automat în regim de “funcţionare continuă” şi fără reglaj climatic!
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Utilizarea Regulatorului Climatic (cu sondă externă)

Centrala CALOMA 24K/R este echipată cu sondă de temperatură externă şi poate sa-şi regleze automat
temperatura de încălzire (agentul termic) în funcţie de temperatura externă.
Caloriferele vor fi mai fierbinţi la temperaturi externe scăzute.
Acest tip de reglaj se numeşte “reglaj climatic” şi aduce economii importante de consum fără a diminua confortul

Pentru funcţionarea corectă a sistemului, utilizatorul trebuie să identifice prin încercări curba de pierderi a
casei, cu alte cuvinte trebuie să identificaţi temperatura maximă necesară pentru minimul temperaturii externe.

1. Apăsaţi pe butonul (“CĂSUŢĂ” ) şi simbolul corespunzător se
va aprinde pe ecran

2. Dublu click pe CĂSUŢĂ şi simbolul de reglaj climatic începe să
clipească, indicând curba de reglaj actuală (iniţial este P9)

3. Alegeţi cu +/- curba dorită P1 – P9 sau J1 – J9
4. Confirmaţi alegerea cu ON/OFF

Aveţi la dispoziţie două variante de reglaj, conform graficelor de mai jos:

        Curbele de reglaj de tip “P” (confort) Curbele de reglaj de tip “J” (economie)

        Exemplu:
1. în varianta P1 aveţi caloriferele la 60°C când afară sunt -10°C
2. cu varianta P5 aveţi 70°C la aceeaşi temperatură externă

Completarea cu apă a instalaţiei

O instalaţie de încălzire corect executată şi aerisită trebuie să-şi păstreze presiunea întreg sezonul rece.

În situaţia în care în instalaţia de calorifere sunt pori invizibili care permit pierderi de apă, presiunea scade în timp
şi acest lucru pune în pericol funcţionarea corectă a centralei.

Vă rugăm verificaţi periodic presiunea indicată de manometrul M aflat pe panoul centralei !

Manometrul arată presiunea apei din calorifere (instalaţia de încălzire)

Presiunea în instalaţie este variabilă în funcţie de temperatură (la cald este mai mare)
� presiunea la rece: 1,2 – 1,5 bar
� presiunea la cald: poate ajunge la 2,5 bar
� sub 1 bar (tipic 0,6): centrala se opreşte şi apare eroarea “E1”

peste 2,8 bar se poate deschide supapa de siguranţă!

În cazul în care presiunea din instalaţie a scăzut sub presiunea minimă de funcţionare (cca. 0,6 bar) centrala se protejază şi
se opreşte. Nu produce nici apă caldă !

Detalii la pag.26



Informaţii Generale pentru Utilizare

7

Auto-diagnoză; coduri de eroare

În acest paragraf sunt descrise codurile de eroare care pot apărea pe displayul 2 (fig. 1) în cazul unei anomalii.

Vă sugerăm să analizaţi şi cap.6.5 Anomalii în funcţionare

Operaţiunile descrise în continuare şi în capitolul 6.5 sunt operaţiuni care pot fi efectuate de către utilizator, înainte
de a solicita intervenţia personalului de service. Sunt operaţiuni simple, care nu necesită cunoştinţe de
specialitate şi sunt în sarcina utilizatorului.

În cazul în care prin manevrele corective descrise în acest manual, nu reuşiţi repornirea aparatului vă rugăm să
contactaţi Centrul de Asistenţă Tehnică care are în evidenţă centrala Dumneavoastră şi să nu încercaţi singur
depanarea !

 Este cu desăvârşire interzis să încredinţaţi centrala spre reparare unor persoane neautorizate ! 

  NU APĂSAŢI NICIODATĂ MAI MULTE BUTOANE SIMULTAN, LA ÎNTÂMPLARE!  

DACĂ PE DISPLAY APAR CIFRE URMATE  dHdHdHdH sau PHPHPHPH sau PLPLPLPL , APĂSAŢI URGENT TASTA ON/OFF

(aţi activat paşi de programare a memoriei şi este grav ca aceştia să fie modificaţi !)

Codurile de eroare:

_E 1_  Presiune scăzută în calorifere: verificaţi etaşeitatea instalaţiei de calorifere şi refaceţi presiunea conform

celor de la pag.26. Apăsaţi apoi RESET

Completările foarte dese cu apă duc la depuneri de calcar / mizerie foarte dăunătoare !  

Eliminaţi CAUZA pierderilor de apă !

_E 2_  Lipsă flacără: sistemul de aprindere electronică nu reuşeşte să aprindă arzătorul. Verificaţi robinetul de

gaz; verificaţi dacă nu sunt oprite gazele ! Apăsaţi RESET. Dacă defectul persistă, chemaţi service !

_E 3_  Sonda de temperatură calorifere este defectă: chemaţi service !

_E 4_  Sonda de temperatură sanitară este defectă: chemaţi service !

_E 5_  Flacără parazită în centrală: chemaţi service!

_E 6_  Lipsă tiraj pe coşul de fum: verificaţi coşul de fum; pot fi depuneri de ghiaţă sau poate fi obturat cu corpuri

străine. Eliminaţi cauza, apăsaţi RESET. Dacă centrala nu reporneşte chemaţi service!

_E 7_  Supratemperatură: centrala a fost folosită timp indelungat la temperatură foarte mare, lipsă circulaţie agent

termic, robinetele de tur / retur închise sau filtrul Y al circuitului de încălzire este înfundat !

• reduceţi temperatura de lucru a centralei

• Deschideţi robinetele şi curăţaţi filtrele

• Deblocaţi pompa de circulaţie (dacă centrala a fost oprită – scoasă din priză mai mult de 30 zile)

• În cazul în care totul pare în ordine, dar defectul persistă, chemaţi service !

Eliminaţi cauza şi apăsaţi RESET

_E 8_ Sonda de externă de temperatură defectă: dezactivaţi funcţia de reglaj climatic şi chemaţi service !

_E 9_ Memoria microprocesorului s-a resetat datorită unui şoc de tensiune electrică;  scoateţi centrala din

priză pentru circa 5 minute şi apoi reporniţi-o; chemaţi service !
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1. INSTRUCŢIUNI GENERALE

1.1 Avertizări generale;
precauţii speciale pentru asamblare, instalare, utilizare şi întreţinere

Conform legislaţiei din Romania, orice aparat consumator de combustibil gazos trebuie să deţină
Autorizaţie de Funcţionare valabilă, eliberată de firme cu personal autorizat conf. ISCIR PTA1

Avertizările conţinute  în acest capitol sunt destinate instalatorului, utilizatorului şi personalului de
întreţinere a aparatului.

Instalarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu Normativele în vigoare, respectând
instrucţiunile Producătorului şi proiectul de instalare, de către personal calificat în domeniu şi
autorizat de către Producător.

Prin “personal calificat” se înţelege persoana care lucrează în domeniul instalaţiilor termice şi
sanitare având calificare explicită în acest domeniu şi care posedă autorizaţie din partea
organismului de control de stat ISCIR conform PT A1 – 2010 (actualizat).

Punerea în Funcţiune a aparatului şi orice tip de intervenţie ulterioară asupra acestuia trebuie
efectuate de către personalul Centrelor de Asistenţă autorizate de Producător; în caz contrar
Garanţia aparatului nu este valabilă !

Acest aparat va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost construit: încălzire şi producere
de apă caldă sanitară de uz casnic. Orice alt mod de utilizare va fi considerat impropriu şi deci
periculos. Este exclusă responsabilitatea contractuală sau extracontractuală a Producătorului
şi/sau a reprezentanţilor acestuia pentru daune produse persoanelor sau obiectelor datorită
erorilor de montaj sau utilizare, sau ca urmare a neaplicării Normativelor naţionale sau locale şi
instrucţiunilor Producătorului.

Manualul de Instalare, Utilizare şi Întreţinere este parte integrantă şi esenţială a produsului şi
trebuie să fie permanent la dispoziţia persoanelor care utilizează sau intervin asupra  acestuia.

Păstraţi cu grijă Manualul pentru a putea fi consultat ulterior şi de către alţi utilizatori; dacă
aparatul se vinde sau se transferă altui proprietar este obligatoriu să fie însoţit de acest manual
pentru a fi la dispoziţia noului proprietar şi/sau a noului instalator.

Utilizatorul va găsi instrucţiuni specifice despre funcţionare/utilizare şi restricţii specifice în
capitolul “Instrucţiuni de Utilizare” pe care recomandăm să le citească cu mare atenţie.

Manevrele efectuate de utilizator sau modurile de funcţionare care NU sunt descrise în prezentul
Manual de Instrucţiuni vor fi considerate improprii sau periculoase, cu efecte ce nu pot fi prevăzute

Acest aparat se va utiliza în instalaţii de încălzire în circuit închis, cu vas de expansiune cu
membrană elastică; în cazul în care aveţi dubii cu privire la capacitatea şi presiunea maximă a
acestuia, consultaţi persoane competente pentru evitarea accidentelor ce se pot produce.

Aparatele se vor monta în încăperi conform Normativelor şi Proiectului de Instalare şi în orice caz în
care temperatura nu coboară sub limita de îngheţ.

Evacuarea condensului trebuie facută conform indicaţiilor din acest manual şi respectând eventuale
norme impuse de furnizorul de servicii de canalizare

La sfârşitul ciclului de viaţă al centralei termice aceasta trebuie dezasamblată de catre personal
autorizat. Materialele  şi/sau componentele rezultate din dezasamblare trebuie recilclate sau eliminate
conform procedurilor în vigoare

Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în care aceste recomandări nu sunt respectate.
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Utilizatorul are obligaţia să folosească aparatul în condiţii de siguranţă şi să-l oprească imediat ori de
câte ori observă anormalităţi în funcţionare. Aparatul trebuie verificat şi întreţinut periodic de către
personal calificat şi autorizat care va consemna orice intervenţie în Livretul Aparatului.

Operaţiunile şi periodicitatea acestora se găsesc în acest manual

În cazul în care în încăpere se simte miros de gaz deschideţi imediat ferestrele şi uşile pentru a
produce un curent de aer care să elimine excesul de gaz; închideţi robinetele de gaz de alimentare şi
izolare a aparatului sau secţiunii de instalaţie corespunzătoare încăperii. NU acţionaţi în niciun caz
întrerupătoare sau aparate electrice care pot declanşa scântei şi anunţaţi imediat, după caz Centrul de
Asistenţă care are în evidenţă aparatul sau Distribuitorul de Gaze (ex: Distrigaz, GDF Suez, EON Gaz)

• După desfacerea ambalajului verificaţi integritatea aparatului. In cazul în care aveţi dubii, nu instalaţi şi nu
folosiţi aparatul . Elementele de ambalaj (cutie de carton, pungi de plastic, suporţi din lemn, cuie, agrafe,
polistiren, etc.) trebuie reciclate corespunzător şi nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sau persoanelor fără
discernământ întrucât pot fi o sursă de pericole !

• Înainte de efectuarea oricăror operaţiuni de întreţinere decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică prin acţionarea
întrerupătorului general şi scoaterea ştecherului din priză. Eventual închideţi şi robinetele de izolare.

• Nu obturaţi grilele de aerisire şi/sau ventilaţie dacă acestea au fost prevăzute prin construcţie sau au fost
impuse de Normative sau proiecte de specialitate.

• Nu obturaţi terminalele de aspiraţie sau evacuare şi verificaţi periodic starea acestora, îndepărtând dacă este
cazul corpurile străine care le-ar putea obtura: frunze, ghiaţă, cuiburi de păsări etc.

• În cazul unei defectări sau ori de câte ori aveţi dubii cu privire la funcţionarea în siguranţă a aparatului, opriţi-l şi
nu interveniţi în niciun caz asupra componentelor sale cu scopul de a îndepărta defectul. Apelaţi în acest scop
numai la Centrele de Asistenţă autorizate ale Producătorului

• Orice reparaţie va fi efectuată numai cu componente originale şi a căror provenienţă este cunoscută şi
acceptată de către Producător; utilizarea altor componente compromite siguranţa în exploatare şi nu poate fi
imputată producătorului sau reprezentanţilor săi . Pentru a beneficia de performanţa aparatului şi a-l utiliza în
siguranţă solicitaţi verificări periodice ale acestuia conform graficelor propuse de Producător.

• La scoaterea din uz  a aparatului trebuie să aveţi grijă ca acesta să nu reprezinte un pericol potenţial pentru
oameni sau animale. Aparatul scos din uz va fi distrus şi reciclat de către personal calificat.

Nicio componentă a acestuia nu va fi refolosită !

• Echipamentele opţionale care se vor ataşa aparatului (inclusiv cele electrice) trebuie să fie originale şi montate cu
acordul Centrelor de Asistenţă .

Este absolut interzis utilizatorului să intervină direct sau să permită intervenţii neautorizate asupra aparatului ! 

• Pentru evitarea zgomotelor în instalaţiile de încălzire prevăzute cu robinete termostatice este necesară instalarea
unui circuit by-pass. De asemenea evitaţi utilizarea unor ţevi cu diametru redus sau coturi cu rază mică de curbură

• Aparatele consumatoare de gaz se vor monta numai în încăperi care respectă Normativele, conform unui Proiect
avizat şi numai de către personal calificat şi autorizat conform Prescripţiilor ISCIR PT A1-2010 (sau ediţiile
următoare). Se vor respecta Normativele de Prevenire a incendiilor şi eventualele Norme Locale, respectând
întocmai Instrucţiunile producătorului. Înainte de montaj se va verifica obligatoriu compatibilitatea aparatului cu
tipul de gaz combustibil şi cu instalaţia de încălzire / sanitară şi electrică. Se vor avea în vedere cel puţin
următoarele:

• Presiunea maximă a fluidelor

• Temperatura maximă de lucru

• Cantitatea şi tipul fluidului de lucru

• Debitele şi vitezele de circulaţie ale fluidelor (caracteristica externă a pompei de circulaţie)

• Capacitatea şi presiunea vaselor de expansiune şi caracteristicile supapelor de siguranţă

• Diametrele conductelor de legătură cu aparatul (care nu vor fi în niciun caz mai mici decât diametrul de
intrare în aparat), precum şi traseul de evacuare a condensatului

• Puterea echipamentului raportată la încărcarea termică (puterea emisă de corpurile de încălzire)

• Tipul şi presiunile statică şi dinamică a gazului combustibil precum şi debitul necesar al acestuia. Aceste
date se găsesc pe placa de identificare a produsului şi pe ambalaj
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• Parametrii tensiunii de alimentare electrică şi de împământare (nul de protecţie). Datele se găsesc pe
placa de identificare a aparatului (tensiune/frecvenţă/putere absorbită)

• Compatibilitatea cu sistemul de evacuare gaze arse şi alimentare cu aer proaspăt

• Verificaţi etanşeitatea sistemului de alimentare cu gaz combustibil înainte de montajul aparatului. 

• Securitatea electrică este garantată numai dacă aparatul este racordat la reţeaua de alimentare prevăzută cu
împământare eficientă (NORME CEI 64-8 Parte Electrica). Această cerinţă esenţială de protecţie trebuie
verificată de către un electrician autorizat. În caz de dubiu, nu porniţi aparatul !

• Producătorul şi reprezentantul acestuia nu pot fi făcuţi răspunzători pentru eventualele daune sau accidente
datorate unei împământări incorecte sau apariţiei unor curenţi paraziţi prin circuitul de împământare.

• Verificaţi priza de curent şi  compatibilitatea acesteia cu consumatorul (inclusiv secţiunea cablurilor).

• Nu se acceptă utilizarea prelungitoarelor sau ştecherelor multiple.

• Utilizarea unui aparat alimentat electric presupune respectarea unor reguli simple:

• Nu atingeţi părţile metalice dacă vă aflaţi într-un mediu umed excesiv

• Nu trageţi cu forţă de cablurile electrice; pentru scoaterea din priză trageţi de ştecher, nu de cablu !

• Nu expuneţi aparatul la agenţi atmosferici direcţi

• Nu permiteţi utilizarea aparatului de către copii sau persoane fără discernământ

• Nu folosiţi aparatul cu un cablu de alimentare defect şi nu înlocuiţi singuri cablul de alimentare; apelaţi la
un specialist !

• Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică în timpul evenimentelor meteo deosebite care pot produce
daune (furtună, fulgere, trăsnete, vânt puternic) sau când sunt variaţii evidente ale tensiunii electrice.

Supratensiunile sau circuitele electrice neconforme pot produce defectări grave ale
aparatului, cu urmări imprevizibile şi care nu sunt acoperite de responsabilitatea

Producătorului

• Dacă vă hotărâţi să nu utilizaţi aparatul, este indicat să fie decuplat de la reţeaua electrică. În acest caz
însă NU funcţionează sistemele proprii de protecţie la îngheţ sau la blocarea pompei.

 Este esenţial ca instalatorul să efectueze o spălare a instalaţiei de încălzire înainte de montajul centralei termice
pentru a elimina reziduurile din radiatoare şi tubulatură; după montarea centralei este necesară o spălare la cald
(cca.40°°°°C) pentru a elimina grasimile şi agenţii chimici folosiţi la sudură / lipire şi din radiatoare.

Neefectuarea spălărilor iniţiale compromite funcţionarea corectă a aparatului

(se înfundă schimbătoarele de căldură şi se distruge pompa).

Respectaţi întocmai Instrucţiunile de montaj şi Schema de Instalare

Conectarea unui termostat de ambient va fi încredinţată unui specialist !
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1.2 Conformitatea produsului

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE “CE”:

Thermostahl Romania  srl, cu sediul în Drumul Osiei nr.57-59, Bucureşti, sector 6, Romania prin reprezentantul său
legal, declară următoarele:

Aparatele (centrale termice) model EUR 24K cu variantele constructive  B/H/T/R/S au obţinut certificarea CE şi
corespund, prin caracteristicile tehnice şi funcţionale, în funcţie de tip, următoarelor Directive Europene şi
standarde din domeniu:

2009/142/EC – Directiva Aparate cu Gaz

HG775/2011 – Condiţii Punere pe piaţă aparate consumatoare de gaze combustibile

92/42/CEE – Directiva de Randamente

SR EN 625: 1996 - Aparate consumatoare de gaz pentru încălzire şi preparare apă caldă cu puterea ≤ 70 kW

SR EN 483:2000 - Aparate consumatoare de gaz de tip C cu puterea ≤ 70 kW

SR EN 677:1998 – Cerinţe specifice cazanelor cu condensare cu debit caloric ≤ 70 kW

SR EN 15502-1 - Aparate consumatoare de gaz pentru încălzire şi preparare apă caldă cu puterea ≤ 400 kW

Aparatele sunt între altele conforme cu următoarele Directive Europene şi Hotărâri ale Guvernului României:

Regulamentul UE nr.811/2013 privind etichetarea energetică a instalaţiilor de încălzire

Regulamentul UE nr.813/2013 privind cerinţele de proiectare ecologică a instalaţiilor de încălzire

Regulamentul UE nr.641/2009 privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulaţie

2006/95/CE - Directiva pt Joasă tensiune

HG457/2003 republicată - Securitate joasă tensiune

2004/108/CE - Directiva pt Compatibilitate electromagnetică

HG982/2007 – Compatibilitate elctromagnetică

Director general

ing. Matsios Petros

Bucureşti, 08.02.2019

Materialele utilizate, cupru, bronz, inox, creează un ansamblu omogen şi compact şi îndeosebi funcţional, uşor de
instalat şi uşor de utilizat. Deşi simplă, centrala termică murală are în componenţă toate accesoriile cerute de
normative pentru a funcţiona independent atât pentru încălzire casnică cât şi pentru furnizarea de apă caldă
menajeră. Toate produsele sunt supuse unui control final şi sunt însoţite de certificat de calitate semnat de
verificator şi de certificat de garanţie.

Acest manual trebuie păstrat cu grijă şi trebuie să fie permanent la îndemâna utilizatorului.

Producătorul nu poate fi făcut responsabil de nerespectarea prezentelor Instrucţiuni sau de consecinţele
unor manevre care nu au fost în mod explicit descrise.
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1.3 PLACA DE IDENTIFICARE (exemplu)

LEGENDA
A- nume si adresa producator / responsabil de produs
B- cod identificare omologare CE
C- model aparat
D- serie de fabricatie
E- cod produs
F- numar identificare omologare
G- data de fabricatie
H- tara de destinatie
I- categorie gaz combustibil
L- tip de aparat / evacuare
M- putere termica nominala maxima în KW
N- putere temica nominala minima în Kw
O- putere utila nominala maxima
P- putere utila nominala minima
Q- presiune maxima circuit sanitar
R- presiune maxima circuit incalzire
S- tip de gaz combustibil
T- presiune max la arzator
U- temperatura max de lucru
V- debit nominal gaz combustibil
W- clasa de protectie electrica
Y- clasa de noxe
Z- putere electrica

*- Stele de randament coform Directivei 2009/142/EC

Thermostahl
Romania srl
Drumul Osiei 57-59
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2. CARACTERISTICI TEHNICE

2.1 Date tehnice

Nr Parametru UM Valoare

1 Tip aparat tip C13, C33, C53

2 Combustibil gazos – gaz metan tip G20
Debit caloric şi Puteri (raportat la PCI * )

3 Debit caloric nominal (100%) kW 24,6
4 Debit caloric minim  (30%Qc) kW 8,5
5 Putere nominală Prated (80/60°C) kW 24
6 Putere nominală (50/30°C) – condensare kW 25,2

Randamente (raportat la PCI * )

7 Randament la Pn (80/60°C) % 98,1
8 Randament la Pn (50/30°C) % 105,7
9 Randament la sarcină medie (40/60°C) % 95,8
10 Randament la 30%Pn (50/30°C) % 101,2
Presiuni de lucru:

11 Presiune maxima de lucru încălzire bar 3
12 Presiune minimă de lucru încălzire bar 0,6
13 Presiune maxima de lucru sanitar bar 6
14 Presiune minimă de lucru sanitar bar 0,6
15 Vas expansiune / presiune iniţială L / bar 6 / 1
Debit sanitar**:

16 Debit specific nominal (la 2,5bar si ∆T=25° ) l/min 13,6
17 Debit specific nominal (la 2,5bar si ∆T=30° ) l/min 11,3
18 Debit minim declanşare / maxim util (limitat) l/min 3,5 / 10
Temperaturi de lucru:

19 Temperatura maximă încălzire °C 85
20 Reglaj temperatură încălzire °C 30 – 80
21 Temperatura limită maximă sanitar °C 60
22 Reglaj temperatură sanitar (vezi pct.16 şi 17) °C 30 – 60
Admisie – Evacuare fum:

23 Admisie – evacuare (aer/fum) tip Orizontal-coaxial C13
24 Lungime echivalentă coş coaxial (min/max) m 0,75 – 3
25 Clasa de noxe clasa 6
Parametri electrici:

26 Tensiune electrică / frecvenţă V/Hz 230 / 50
27 Putere electrică absorbită maxim W 70
28 Clasă Protecţie IP X4D
Dimensiuni şi greutate:

29 Înalţime x lăţime x profunzime cm 76 x 40 x 32
30 Greutate Kg 41
Alimentare cu gaz combustibil (metan):

31 Presiune nominală mbar 20
32 Presiune minimă / maximă admisibile mbar 4 / 65
33 Consum minim / maxim Nmc/h 0,5 / 2,49

* Datele tehnice din acest tabel sunt măsurate conform EN483 şi EN677 şi calculate în raport cu puterea calorifică
inferioară a gazului metan (PCI). Pentru alte date tehnice consultaţi Fişa Produsului de la pag.37
** cf.EN 13203
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2.2 Dimensiuni de gabarit şi racorduri

RETUR G 3/4”
TUR G 3/4”
GAZ G 3/4”
INTRARE APA RECE G 1/2”
IESIRE APA CALDA G 1/2”
EVACUARE CONDENS Flexibil ½”
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2.3 Desenul de ansamblu

 LEGENDA

 1. panou lateral
 2. placa inferioară
 3. pompa circulatie ERP
 4. şurub deblocare pompă
 5. garnitură pompă
 6. olandez pompă
 7. racord ieşire pompă
 8. debitmetru apă rece
 9. garnitură vas expansiune
 10. olandez vas expansiune
 11. conector vana de gaz
 12. vană de gaz cu regulator de presiune încoporat
 13. schimbător sanitar în plăci
 14. presostat lipsă apă
 15. sondă NTC sanitar
 16. garnitură sondă
 17. sifon condens
 18. intrare robinet 3 căi
 19. racord ieşire schimbător (tur)
 20. garnitură conică senzor depresiune
 21. garnitură conică cameră etanşă
 22. clips mixer gaz Venturi
 23. O-ring Venturi
 24. Mixer aer-gaz Venturi
 25. ventilator cu turaţie variabilă
 26. sondă NTC tur (ieşire agent termic)
 27. termostat supratemperatură
 28. conector schimbător căldură primar
 29. O-ring schimbător căldură primar
 30. schimbător căldură primar
 31. sondă NTC temperatură fum
 32. garnitură cameră etanşă
 33. şasiu spate
 34. bolţuri fixare panouri frontale
 35. capacul camerei etanşe
 36. treceri cabluri ventilator
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2.4 Diagrama debit / presiune circulator

Centrala este echipată cu pompă de circulaţie cu turaţie variabilă (ERP), autoadaptivă, cu EEI ≤≤≤≤ 0,23
Graficul de mai jos reprezintă performanţa maximă a pompei (in modul “turaţie maximă”)

 2.5 Schema funcţională
                               

      LEGENDA

1. CONDUCTĂ EVACUARE DE FUM
2. ELECTROVENTILATOR
3. ELECTROD APRINDERE / IONIZARE
4. SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ
5. CAMERA ETANŞĂ
6. SONDA NTC TUR
7. SONDA NTC RETUR
8. SIFON EVACUARE CONDENS
9. ELECTROVALVĂ DE GAZ
10. ROBINET DE DEVIERE ELECTRIC
11. PRESOSTAT LIPSĂ APĂ
12. RACORD BY-PASS INCLUS ÎN GRUP
13. SONDA NTC SANITAR
14. SCHIMBATOR SANITAR IN PLACI
15. SENZOR CURGERE CU TURBINĂ
16. TRADUCTOR DE DEBIT SANITAR (HALL)
17. ROBINET UMPLERE
18. SUPAPA SIGURANTA 3 bar -
19. MANOMETRU INSTALATIE
20. POMPA CIRCULATIE ELECTRONICĂ
21. AERISITOR AUTOMAT
22. VAS EXPANSIUNE 6 litri
23. MIXER AER-GAZ VENTURI
A TUR ÎNCĂLZIRE
C IEŞIRE APĂ CALDĂ
G INTRARE GAZ
F INTRARE APĂ RECE
R RETUR ÎNCĂLZIRE
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3. INSTALARE

3.1  Normative de referinţă

Note:
1. în cele ce urmează sunt prezentate cele mai importante reglementări specifice domeniului, fără a fi însă

singurele aplicabile
2. se vor aplica prevederile ultimelor ediţii ale următoarelor Prescripţii şi Normative din domeniu

- PT A1 - 2010 – “Aparate de încălzit alimentate cu combustibili.....”

- PT C 31 - 84 – “Prescripţii tehnice pt poiectarea, execuţia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea
cazanelor...”

- I. 13/1 – 96 – “Normativ pt. exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală”.

- I. 13 - 96 – “Normativ pt. proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală”.

- I. 33 - 99 – “Normativ pt.exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate”

- I. 31 - 99 – “Normativ pt. proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu GPL”

- Ord. MEC 58 - 2004 – “Norme Tehnice pt. Proiectarea, executarea şi Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale”.

- GP 051 - 2000 – “Ghid de Proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici”.

- STAS 6793-86. “Coşuri şi canale de fum pt. focare obişnuite la construcţii cilvile”

- Norme tehnice emise de către Autorităţile Locale sau Distribuitorul de Gaze.

3.2 Dezambalarea

■ Recomandăm să dezambalaţi centrala termică cu puţin timp înaintea montajului pentru a preveni avariile
datorate manipularii incorecte sau conservării necorespunzătoare a produsului.

■ Ambalajul este realizat din componente reciclabile individual

■ Elementele de ambalaj (saci din plastic, cuie, polistiren expandat, agrafe etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor, fiind o sursă de pericole.

3.3 Montajul centralei la locul de funcţionare

Încăperea în care se instalează centrala termică trebuie să respecte Proiectul de Instalare şi Normativele
aplicabile domeniului; instalarea conform cu proiectul va fi certificată de către Distribuitorul de gaze şi
tehnicianul autorizat pentru Punerea În Funcţiune.

■ Aparatul trebuie montat numai pe un perete vertical, solid şi care poate suporta greutatea.

■ Peretele trebuie sa fie rezistent la temperatura emanată de centrală
■ Peretele şi locul de montaj trebuie să îndeplinească cerinţele anti-incendiu

Pentru a putea permite intervenţiile ulterioare (de întreţinere şi service) este necesar ca centrala să
fie montată respectând distanţele minime stânga-dreapta şi sus-jos de 40 cm .

Pentru instalare procedaţi astfel:
a. Trasaţi cu un poloboc (lungime min. 30 cm.) o linie pe perete.
b. Însemnaţi locul de montaj al diblurilor sau şuruburilor con-expand cu care veţi fixa aparatul şi locul de intrare / ieşire ale legăturilor
la tubulatura (ţevi); distanţa dintre dibluri este de 260 mm.

c. Montaţi centrala şi efectuaţi racordurile.
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3.4 Racorduri

Toate legăturile la centrală se vor face cu piuliţă “olandez cu garnitură” şi cu robinete de
închidere (izolare) pentru a permite demontarea ulterioară sau operaţiunile de întreţinere!

Evitaţi utilizarea lămpii cu gaz pentru efectuarea lipiturilor direct sub centrală !

Nu supra-încălziţi racordurile în timpul lipirii ţevilor pentru că se pot distruge anumite componente din plastic!

Pentru evitarea riscurilor de defectare recomandăm utilizarea racordurilor flexibile din inox.

Pentru a proteja schimbătoarele de căldură şi pompa centralei se recomandă SPĂLAREA INSTALAŢIEI
(preferabil cu apă caldă de 40°°°°C) pentru a elimina reziduurile şi agenţii chimici rămaşi de la operaţiunile de lipire /

sudură sau din interiorul radiatoarelor .

ESTE OBLIGATORIE INSTALAREA DE FILTRE PE INTRAREA DE APĂ RECE ŞI PE RETURUL INSTALAŢIEI

GARANŢIA PRODUSULUI NU ACOPERĂ DEFECŢIUNILE DATORATE MIZERIEI DIN INSTALAŢIE !

 Pentru etanşare se vor folosi numai garnituri de bună calitate pentru a evita stângerea excesivă a
piuliţelor de racord; piesele de legătură sunt din bronz, aluminiu sau plastic şi se pot deteriora !

 Este interzisă folosirea etanşărilor cu  cânepă, teflon sau pastă !

  Pentru a evita zgomotele sau vibraţiile în instalaţie, nu folosiţi tuburi cu diametre mici sau cu rază de
curbură redusă!

Asiguraţi-vă că ţevile de legătură NU sunt folosite ca priză de împământare electrică!

Circuitul sanitar
Presiunea de alimentare cu apă rece va fi între 0.5 şi 6 bar. Dacă presiunea nu se încadrează între aceste valori este
necesară instalarea de dispozitive de corecţie (hidrofor cu vas tampon sau reductor de presiune).

Notă: instalarea unui hidrofor cu un vas de expansiune de volum redus poate cauza variaţii de presiune în timpul utilizării
centralei, urmate de variaţii de temperatură ce nu pot fi puse pe seama centralei; recomandăm instalarea de vase de
hidrofor de minim 50 litri, cu presiunea de repaus (a aerului) la valoarea minimului de presiune reglată din presostat

Pentru a reduce depunerile de calcar în schimbătoarele de căldură, este necesar să se monteze pe
circuitul de intrare al apei reci filtre de impurităţi  şi dedurizatoare;

Dacă duritatea apei este între 20 şi 30°°°°Fr se poate utiliza un dozator de polifosfat.

Dacă duritatea apei este mai mare de 30°Fr sunt obligatorii dedurizatore cu răşină (cele cu sare de bucătărie).

Este recomandabil să se efectueze o analiză a apei şi să se instaleze dispozitivele de protecţie necesare. Instalarea de
filtre şi sisteme de protecţie anti-calcar prelungesc durata de funcţionare a centralei !

Înfundarea / colmatarea schimbătoarelor de căldură sau a pompei nu sunt acoperite de garanţia aparatului !
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Circuitul de încălzire calorifere

Pentru evitarea depunerilor în schimbătorul de căldură principal este obligatorie spălarea circuitului de încălzire
înainte de pornirea centralei;  dacă apa de alimentare are duritate mai mare de 20°Fr, este recomandabilă umplerea
circuitului cu apă tratată (distilată sau demineralizată). Se va monta un filtru “Y minim ¾” pe returul instalaţiei !
Tratarea apei este obligatorie şi dacă circuitul de încălzire NU este etanş şi sunt necesare completări frecvente cu apă.

 Legaţi supapa de siguranţă a centralei la un racord de scurgere. Producătorul nu este responsabil de
eventualele daune produse de apa rezultată prin deschiderea acestora, în cazul apariţiei unei supra-presiuni!

  Nu obturaţi supapele de siguranţă ! Dacă acestea curg înseamnă că în instalaţie se crează supra-presiuni
care pot fi periculoase !

  Centrala acceptă un volum de 120 litri apă în instalaţia de calorifere.Verificaţi împreună cu proiectantul
instalaţiei de încălzire compatibilitatea vasului de expansiune (6L) cu volumul de apă din instalaţie şi temperatura
acesteia!  Dacă este necesar, se poate adăuga un vas suplimentar, respectând normele de siguranţă specifice.

  NU porniţi instalaţia dacă aveţi dubii asupra dimensionării vasului de expansiune !

  Dacă există pericol de îngheţ, puteţi introduce în instalaţia de ÎNCĂLZIRE (radiatoare) o soluţie de antigel
cu o concentraţie corespunzătoare temperaturii minime din casă; se protejează astfel circuitul de încălzire, dar,
ATENŢIE, nu se protejează circuitul sanitar ! Acesta trebuie GOLIT !

Legarea la gaz

Legarea la gaz se va face obligatoriu de către instalatori autorizaţi ANRE, conform procedurilor specifice
domeniului

Legarea la gaz se va face obligatoriu prin intermediul unui robinet de siguranţă, cu olandez montat cu
garnitură de bună calitate.

Este interzisă folosirea etanşării cu cânepă, teflon, pastă sau alte asemenea !  NUMAI cu garnitură !

Înainte de conectarea centralei la gaz verificaţi cel puţin următoarele:

■ Secţiunea tubul să fie în concordanţă cu debitul necesar funcţionării corecte a aparatului şi în orice caz să nu fie mai
mică decât secţiunea/diametrul de intrare în aparat (3/4”);

■ Se poate face racordarea cu tub flexibil omologat/certificat pentru gaze pentru centralele de 24 şi 28kW

■ Traseul conductei de gaz să fie corespunzător Proiectului avizat de Distribuitorul de gaze

■ Să fie instalate dispozitivele de protecţie cerute de normative

■ Să existe şi să NU fie obturate golurile de ventilaţie prevăzute de Proiect

■ Să existe avizul de furnizare de combustibil

■ Verificaţi compatibilitatea cu tipul de gaz pentru care a fost produs aparatul, respectiv gaz metan G20 (acest lucru este
menţionat pe eticheta de pe ambalaj şi pe cea din interior)

■ Presiunea de gaz trebuie să fie în limitele înscrise în tabelul cu date tehnice

■ Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de gaz, faceţi o curăţire pentru a îndepărta reziduurile rămase de la
prelucrarea ţevilor;



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

20

Circuitul de evacuare condens
Apa rezultată din condensarea vaporilor din gazele de ardere trebuie evacuată la o scurgere racordată la coloana
casei. Scurgerea trebuie făcută liber (“la picătură”) şi NU etanş pentru a nu crea contra-presiuni !

Racordul la coloana de scurgere se va face sifonat pentru a nu permite întoarcerea mirosurilor neplăcute din
coloană.

 Foarte important !

Înainte de montarea coşului de fum turnaţi încet, cu răbdare, circa 0,25 litri
(un pahar) de apă in tubul central de evacuare fum pentru a umple
condensorul şi pentru a verifica scurgerea corectă a condensatului !

Se va verifica scurgerea CORECTĂ a picăturilor de apă la canalizare.

 NOTE IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ:

• Nu faceţi evacuarea condensului direct în exterior !

Iarna se pot produce dopuri de ghiaţă care obturează scurgerea corectă !

Condensatul este uşor acid. Este recomandabil ca traseul de evacuare să fie realizat din aluminiu sau materiale
plastice, tip PVC / PP care nu sunt atacate chimic.
Pe coş ies vapori de apă vizibili şi pot curge picături de condensat (uşor acide) !
Asiguraţi-vă că acestea nu produc daune în locul în care cad !

În anumite situaţii, furnizorul de servicii de apă – canal poate solicita neutralizarea condensatului inainte de
eliminarea în coloanele de scurgere. Trebuie să respectaţi aceste reguli !

Scurgere condens
de la centrala

La coloana de
scurgere a casei

Condensatul curge

“la picătură”
CORECT !

Scurgere condens de
la centrala

La coloana de
scurgere a casei

Condensatul este

racordat etanş.
GREŞIT !

CORECT ! GREŞIT !

În cazul utilizării unor prelungitoare de coş de fum, instalatorul are obligaţia
de a instala un sifon de condens exterior, cu garda de apă de minim 30cm
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Schema de instalare a centralei termice CALOMA 24K

Legenda:

1. Filtru Y ¾” pe returul instalaţiei de încălzire

2. Filtru Y ½” sau filtru cu cartuş de nylon (60µm) pe intrarea de apă rece

NOTE:
• În cazul în care apa de alimentare este dură (>20°Fr) se vor monta sisteme de dedurizare! Pentru duritate

până la 30°Fr este suficient un dozator de polifosfat; peste aceasta valoare se impune montarea de
dedurizatoare cu răşină schimbătoare de ioni (cu pastile de sare de bucătărie)

• Se vor monta obligatoriu semi-olandezi şi robinete de izolare pe toate racordurile centralei !
• Legarea la gaz se poate face cu racord flexibil de ¾”, omologat, consumul fiind sub 3Nmc/h
• Pentru eficienţă maximă filtrele se vor monta ORIZONTAL (ca în desen)
• Dacă traseele de calorifer (tur-retur) sunt lungi se recomandă racordarea la centrală cu Φ=22mm care se menţine

până la prima ramificaţie (primul TEU)
• Dacă traseele de apă rece-caldă menajeră sunt lungi se recomandă plecarea din centrală cu Φ=18mm care se

menţine până la prima ramificaţie (primul TEU)
• Centrala CALOMA are regulator de gaz încorporat cu Pmax = 65 mbar; montarea unui regulator de gaz suplimentar

este necesară doar în cazuri excepţionale

!! SPĂLAŢI INSTALAŢIA ÎNAINTE DE A PORNI CENTRALA !!

!! MURDĂRIA ŞI CALCARUL AFECTEAZĂ GRAV FUNCŢIONAREA CENTRALEI !!

Pe intrarea de apă rece sunt componente din plastic care se pot distruge prin încălzire !
Recomandăm conectarea centralei cu flexibile din inox pentru a evita

efectuarea lipiturilor cu flacără sub centrală

Retur Calorifere

Consumatori apa
caldă

Intrare gaz
¾”

TUR calorifere TUR 1

2

Apa Rece
(VEZI NOTE)

Evacuare
condens
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3.5 Legături electrice

Instalaţia electrică aferentă funcţionării centralei termice va fi efectuată de către electricieni autorizaţi care
vor respecta normele aplicabile domeniului şi instrucţiunile Producătorului

Verificaţi conectarea aparatului la reţeaua de alimentare prevăzută cu ÎMPĂMÂNTARE şi verificaţi eficienţa
acesteia; este absolut necesar să verificaţi această condiţie esenţială de siguranţă.
În caz de dubiu solicitaţi unui laborator autorizat verificarea prizei de pământ şi eficienţa legăturii cu aceasta, deoarece
Producătorul nu poate fi considerat responsabil de eventualele daune datorate lipsei sau ineficienţei împământării;

Utilizaţi taboluri de siguranţe prevăzute cu protecţii diferenţiale pentru a evita accidentele sau incendiile cu
cauză electrică datorate dezechilibrului fază-nul sau Nul flotat faţă de împământare.
Tensiunea dintre Nulul de lucru şi Nulul de Protecţie (împământare) nu trebuie să depăşească 4V.
În caz contrar, centrala poate intra în avarie şi se poate produce supraîncălzire conductorului de protecţie

Nu se vor folosi prelungitoare sau prize multiple!

■ Centrala termică funcţionează cu curent alternativ de 230 V şi 50 Hz şi are un consum maxim conform
specificaţiilor. Legătura la reţeaua electrică se va realiza printr-o priză cu împământare care va avea conductori de 3 mm2

şi cu posibilitatea de întrerupere a alimentării dintr-un circuit separat.

■ Solicitaţi unui electrician autorizat verificarea întregii instalaţii electrice de legătură cu centrala;

■ Cablul de alimentare al centralei NU poate fi înlocuit sau reparat de către utilizator;

Utilizarea oricărui aparat alimentat electric presupune respectarea unor reguli fundamentale, dintre care amintim:

� Nu atingeţi aparatul cu mâinile ude sau desculţi;
� Nu trageţi de cablul electric ci numai de ştecher pentru a-l scoate din priză!

� Nu expuneţi aparatul la condiţii externe extreme (temperatură, soare, ploaie, frig)

Nu utilizaţi aparatul şi decuplaţi-l de la reţea în timpul furtunilor cu fulgere sau vânt puternic (scoteţi-l din priză) 

Conectarea termostatului de ambient

Aceste operaţiuni trebuie efectuate de către persoane calificate şi autorizate CALOMA

1. desfaceţi capacul centralei
2. identificaţi cupla de legătură a termostatului de ambient şi eliminaţi firul (ştrapul) de scurt-circuit
3. conectaţi în locul acestui fir cablul bifilar de la termostatul de ambient
4. termostatul trebuie să fie de tipul « flotant » fără tensiune electrică pe cablu !

Aplicarea de 220V  (nul sau fază reţea) pe bornele termostatului produce arderea plăcii electronice !

 centrala NU funcţionează pe încălzire dacă circuitul termostatului este întrerupt 

(pentru ca centrala să funcţioneze pe încălzire, trebuie ca acest circuit să fie închis fie prin ştrap, fie prin termostat)

Eliminaţi acest fir (ştrap)

Termostat de ambient:
Contact închis = centrala

porneşte
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3.6  Amplasarea evacuării de fum la ieşirea prin perete

LEGENDA: distante minime de amplasare a terminalului de evacuare fortata (in mm):

A sub fereastra 600 H de la coltul casei   300
B sub grila de aerisire 600  I de la muchie a casei     300
C sub streasina 300  L de la sol               2500
D sub balcon 300 M intre doua evacuari           1500
E de la o fereastra vecina 400 N intre doua evacuari           1000
F de la grila de aerisire 600 O fata de o cladire             2000
G de la un burlan 300 P fata de usa unei cladiri     3000

Sistemul coaxial orizontal - kit A sau K
Acest sistem se livrează odată cu centrala şi este compus din două tuburi concentrice Ø100/60 orientabil 45°/90°°°°.

Se va evita poziţia orizontală a coşului de fum.
Montajul corect se face cu pantă continuă de 3°:

Pe coş ies vapori de apă vizibili şi pot curge picături de condensat (uşor acide) !
Asiguraţi-vă că acestea nu produc daune în locul în care cad !

Îndepărtaţi ghiaţa care se depune iarna pe coşul de fum !  (centrala intră în avarie E6)

LUNGIMEA MAXIMĂ DE EVACUARE: 3m

Lungimea maximă de evacuare se obţine însumând lungimea liniară a tubului cu
eventualele lungimi echivalente ale curbelor suplimentare (prima curbă nu se ia în
calcul).

Curbele suplimentare introduse în circuit sunt echivalente cu următoarele
lungimi:

Curbă  Ø100/60 la 90° = 0.8 m.
Curbă  Ø100/60 la 45° = 0.5 m.

N.B.: SE VOR FOLOSI OBLIGATORIU numai SISTEME DE ADMISIE /
EVACUARE OMOLOGATE Caloma.

În cazul utilizării prelungitoarelor, se va instala un sifon
de condens exterior cu garda de apă de 30 cm
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4. PRIMA APRINDERE (Punerea În Funcţiune – PIF)

Operaţiunea este deosebit de importanta întrucât reprezintă controlul final al activităţilor de montare-instalare şi garantează
funcţionarea corectă a aparatului consumator de gaze. Utilizatorul final va avea astfel certitudinea că aparatul funcţioneză corect, sigur
şi legal. Punerea în funcţiune se efectuează numai de către personalul autorizat CALOMA!

a. Cerinţe legale
• Conform Normativelor legale în vigoare şi Prescripţiilor ISCIR PT A1-2010 cu eventualele modificări, un aparat consumator de gaze

combustibile poate fi utilizat numai dacă posedă  „Autorizaţie de Funcţionare”.

Acest document poate fi eliberat de către personal autorizat ISCIR şi are valabilitate de maximum 2 (doi) ani. *
• La expirarea acesteia utilizatorul are obligaţia să solicite o nouă Verificare Tehnică.

Vă rugam să reţineţi că responsabilitatea utilizării in siguranţă şi legalitate a aparatului este în sarcina UTILIZATORULUI
• Instalaţia interioară de încălzire (de calorifere) va fi executată de instalatori autorizaţi care vor respecta întocmai proiectul întocmit de

un inginer de specialitate; instalatorul raspunde în faţa utilizatorului şi a organelor de control de corectitudinea, calitatea şi
conformitatea lucrărilor sale şi în acest scop va elibera o Declaraţie de Conformitate şi Certificat de Calitate/Garanţie a lucrării

• Instalaţia de alimentare cu gaz va fi executată de personal autorizat al Furnizorului de gaz în conformitate cu un proiect avizat
• Instalaţia electrică la care este racordat aparatul trebuie să fie legal executată şi să posede obligatoriu racord de împământare
• Sistemul de evacuare de noxe trebuie executat conform standardelor în vigoare, montat conform Instrucţiunilor şi în orice caz nu

trebuie să pună în pericol viaţa omului
• Aparatul consumator de gaze se va monta numai în încăperi corespunzătoare condiţiilor specifice

Normativele de referinţă sunt în principal ultimile ediţii ale: I6, I13, I31, GP 051, STAS 3417-85 şi 6793-86, precum şi toate cerinţele
ISCIR aplicabile domeniului pe care personalul de montaj-service-verificări periodice este obligat să le aplice.

b. Condiţii tehnice
• Instalaţia de încălzire (calorifere) este spălată şi umplută cu apă; s-a făcut proba de etanşeitate de către instalator
• Sunt instalate la loc vizibil şi accesibil: robinete de izolare, filtre de impurităţi şi, după caz, sisteme de reducere a durităţii apei
• S-a instalat corect racordul de evacuare de noxe (legătura la coş sau tubulatura de evacuare – KITul de fum)
• S-a executat instalaţia de gaze şi aceasta este funcţională
• S-a executat, este funcţională şi este sub presiune instalaţia de apa sanitară (apă caldă menajeră)
• Există priză electrică tip SCHUKO (cu împământare) la care se poate racorda aparatul, fară prelungitoare !

c. Persoane prezente la PIF

• Utilizatorul final (beneficiarul) care trebuie să prezinte, conform legii, următoarele acte:
1. Factura de Cumpărare
2. Declaraţia de Conformitate “CE”
3. Livretul Aparatului
4. Certificatul de Garanţie
5. Manualul de Utilizare
6. Copie a Procesului Verbal de Punere in Funcţiune a instalaţiei de gaz
7. Ultima factura ELECTRICA din care să rezulte Nr. Contract de furnizare energie electrică

• Instalatorul care a executat instalaţia interioara de încălzire sau numai montarea centralei; acesta va prezenta:
1. O copie a proiectului de instalare şi/sau, după caz
2. Declaraţie de Conformitate si Bună Execuţie (Certificat de Calitate/Garanţie), pe proprie răspundere

• Reprezentantul Furnizorului de gaz care va verifica instalaţia de gaz şi va completa documentele specifice activitaţii sale de
deschidere a gazului (Proces Verbal de PIF a Instalaţiei Interioare)

• Personalul tehnic autorizat de Vânzător pentru PIF care va efectua reglajele şi verificările conform procedurilor acceptate de
ISCIR si asigură instructajul utilizatorului; în final  va emite sau completa următoarele acte:

1. Raport de Verificări la PIF; acesta va fi avizat de către ISCIR sau un autorizat al acestora şi devine „Autorizatia de
Functionare a Aparatului” care este valabilă maxim 2 (doi) ani; (vezi şi pct.a)

2. Certificat de Garanţie
3. Livret Aparat
4. Documente proprii societăţii din care face parte

Foarte Important: lipsa uneia din condiţiile de mai sus, sau a unuia dintre documente, precum şi neconformitatea montajului  cu
prescripţiile legale duce la nepunerea in funcţiune a aparatului. Următoarea deplasare a tehnicianului se va face contra-cost !

Toate cerinţele enumerate mai sus sunt impuse de legislaţia Românească pe care Vânzătorul, Centrul de Asistenţă şi Utilizatorul trebuie să le respecte

* Autorizaţia de Funcţionare conf. ISCIR PTA1-2010 se eliberează contra-cost de
către societăţi comerciale autorizate în acest sens !
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4.1 Operaţiuni şi atenţionări generale pentru PIF

Operaţiile descrise în cele ce urmează vor fi efectuate NUMAI de personal calificat şi autorizat de
CALOMA pentru puneri in funcţiune şi service.

Nicio altă persoană nu este calificată pentru această operaţiune !

Punerea În Funcţiune a centralei de către persoane neautorizate duce la PIERDEREA GARANŢIEI !

Centrala vine reglată din fabrică pentru Gaz Metan (tip G20).

Inainte de începerea operaţiunilor verificaţi corespondenţa cu tipul de gaz din reţea.

Operaţiuni preliminare

Operaţiunile preliminare constau în verificarea generală a condiţiilor de funcţionare:

■ Verificaţi montajul corect al tuburilor de admisie / evacuare (KIT- ul de fum), al diafragmei reglabile, a garniturilor de
etanşare şi montajul acestora, precum şi amplasarea corectă a evacuării de fum

■ Verificaţi montajul corect al tuburilor de evacuare a condensatului; nu trebuie sa existe riscul obturării !

■ Verificaţi datele tensiunii electrice şi calitatea racordului electric; este obligatorie existenţa unei prize cu împământare
şi nu se admite utilizarea prelungitoarelor sau prizelor multiple

■ Verificaţi starea de etanşare a ţevii de gaz, a robinetului de siguranţă şi mai ales calitatea racordului la centrală.
Racordarea gazului la centrală se face cu olandez şi garnitură NU se admite etanşarea cu cânepă !

■ Verificaţi conformitatea diametrelor de ţevi de aducţiune gaz debitele necesare funcţionării centralei şi existenţa
sistemelor de siguranţă cerute de Normative şi Proiect

■ În cazul în care instalaţia de gaz este nouă, este posibil ca pe ţevi să fie încă mult aer. Recomandăm să faceţi o
purjare a aerului înainte de a încerca aprinderea centralei.

■ Verificaţi existenţa robinetelor de izolare pe toate racordurile centralei şi asiguraţi-vă că sunt deschise

■ Verificaţi să nu aveţi în vecinătate substanţe inflamabile;

■ Respectaţi Normele de Protecţia Muncii aplicabile domeniului şi nu permiteţi persoanelor neautorizate să participe
sau să stea în vecinătatea aparatului în timpul efectuării operaţiunilor tehnice, pentru a evita riscul producerii de accidente

Se recomandă spălarea instalaţiei (preferabil cu apă caldă de 40°°°°C) pentru a elimina reziduurile şi agenţii chimici
rămaşi de la operaţiunile de lipire / sudură sau din interiorul radiatoarelor pentru a proteja schimbătoarele de

căldură şi pompa centralei .

ESTE OBLIGATORIE INSTALAREA DE FILTRE PE INTRAREA DE APĂ RECE ŞI PE RETURUL INSTALAŢIEI

GARANŢIA PRODUSULUI NU ACOPERĂ DEFECŢIUNILE DATORATE MIZERIEI DIN INSTALAŢIE !

În cazul utilizării unor prelungitoare de coş de fum, instalatorul are obligaţia
de a instala un sifon de condens exterior, cu garda de apă de minim 30cm
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4.2 Umplerea cu apă a instalaţiei

Se recomandă spălarea instalaţiei (preferabil cu apă caldă de 40°°°°C) pentru a elimina reziduurile şi
agenţii chimici rămaşi de la operaţiunile de lipire / sudură şi din interiorul radiatoarelor pentru a proteja

schimbătoarele de căldură şi pompa centralei .

ESTE OBLIGATORIE INSTALAREA DE FILTRE “Y” PE INTRAREA DE APĂ RECE ŞI PE RETURUL INSTALAŢIEI

GARANŢIA PRODUSULUI NU ACOPERĂ DEFECŢIUNILE DATORATE MIZERIEI DIN INSTALAŢIE !

 Pentru a evita depunerile de calcar în schimbătoarele de căldură, în cazul în care duritatea apei de la
reţeaua de alimentare depăşeşte 20°Fr , este necesar să umpleţi instalaţia cu apă tratată (demineralizată)

După verificarea legăturilor hidraulice şi de gaz:

• Deblocaţi pompa de circulaţie: desfaceţi dopul şi rotiţi motorul în sensul săgeţii până se mişcă uşor şi ies câteva picături
de apă (vezi “Deblocare pompă”)

• Verificaţi că aerisitorul pompei este deschis

Umplerea / Completarea cu apă

Acestă operaţiune trebuie efectuată ori de câte ori scade presiunea în instalaţie !

Instalatorul trebuie să-i explice utilizatorului cum se efectuează această operaţiune în condiţii de siguranţă

• Deschideţi robinetul de umplere şi ridicaţi presiunea în instalaţie până la cca 1,5 bar, la rece

• Deschideţi ventilele de aerisire ale radiatoarelor şi verificaţi permanent
presiunea în instalaţie; eventual deschideţi din nou robinetul de completare;

• Verificaţi indicaţia manometrului M, să fie la  1-1,5 bar şi indicaţia “E1E1E1E1”
dispare de pe display (vezi Ghidul Rapid de Utilizare: “Panoul de Comandă”)

• După efectuarea încărcării verificaţi ca robinetul R să fie închis !

• Dacă robinetul de încărcare rămâne deschis

SE DESCHIDE SUPAPA DE SIGURANŢĂ şi curge apă sub centrală

Dacă sunt necesare completări frecvente solicitaţi instalatorului să elimine
pierderile de apă; este foarte greu de presupus că pierderile se datorează centralei însăşi; este mult mai probabil ca
aceste să fie datorate unor pori sau etanşări ale instalaţiei de calorifere!

Completările dese cu apă produc colmatări cu murdărie şi depuneri de calcar în centrală!
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4.3 Protecţia anti-îngheţ
Centrala este prevăzută cu un sistem anti – îngheţ acţionează automat atunci când în interiorul centralei temperatura
scade sub valorile prestabilite de constructor:

• Temperatura din circuitul de încălzire coboară sub 10°C: porneşte pompa de circulaţie

• Temperatura din circuitul de încălzire coboară sub 7°C:arzătorul funcţionează până când temperatura ajunge la 30°C;

• Temperatura din circuitul sanitar coboară sub 5°C, arzătorul funcţionează până când temperatura ajunge la 50°C;

  Sistemul de protecţie la îngheţ funcţionează numai dacă centrala este alimentată electric şi cu
gaz şi sunt indeplinite condiţiile de funcţionare (nu este în avarie)!

           Sistemul de protecţie NU garantează în totalitate protecţia circuitelor EXTERNE ale
centralei (ţevi, racorduri, radiatoare, circuit sanitar, etc)

Pentru instalator

Pentru a proteja circuitul de încălzire umpleţi instalaţia de radiatoare cu o soluţie de antigel conform tabelului de mai jos.

Antigelul trebuie să fie NON TOXIC, special pentru instalaţiile de încălzire şi va fi introdus în instalaţie deja diluat.

Nu vă bazaţi pe amestecul “în timp” al antigelului cu apa !

Asiguraţi-vă că circuitul de evacuare a condensatului este protejat la îngheţ !

Instruiţi utilizatorul final pentru utilizarea centralei în sezonul rece şi mai ales pentru situaţia
în care casa nu este locuită iarna, pentru e evita îngheţarea instalaţiei !

Antigel Temperatura

(%) volum De îngheţ
(°C)

De fierbere
(°C)

10 - 4 101
20 -10 102

Recomandăm procentul  20% pentru temperaturi de -10°C

Antigelul auto NU este indicat pentru instalaţia de încălzire deoarece este toxic.

În cazul în care circuitul sanitar al centralei comunica cu cel de încălzire, există riscul
intoxicaţiei cu antigel care poate avea consecinţe grave !
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5. REGLAJELE CENTRALEI

Aceste operaţiuni vor fi efectuate numai de către personal calificat şi autorizat CALOMA

5.1 Tabel cu parametrii care pot fi reglaţi

Tip Operaţie Funcţie

ALEGERE TIP DE GAZ  Acest aparat este proiectat, construit şi reglat pentru
funcţionarea cu GAZ METAN !

ALEGERE TIP ÎNCÃLZIRE • 30-80°C STANDARD (radiatoare)
• 25-45°C ÎN PARDOSEALĂ

REGLAJ PRESIUNE MINIMĂ DE GAZ Valoarea minimă de modulare flacără: 1 mbar

REGLAJ PUTERE MAXIMÃ ÎNCĂLZIRE Presiunea de modulare flacără:
1 – 13 mbar

REGLAJ PUTERE MAXIMÃ SANITAR Presiunea de modulare flacără:
1 – 14 mbar

5.2 Tabel cu date despre gazul combustibil

Acest aparat funcţionează numai cu gaz metan (din reţeaua de alimentare) !

Funcţionarea cu alt tip de gaz (de exemplu “GPL din Butelie”) este INTERZISĂ!

Gaz Metan G20

Indice  Wobbe inferior  (15°C; 1013 mbar) MJ/Nm3 45.67

Presiune nominală de alimentare mbar 20

Presiune maximă de alimentare mbar 60

Consum la puterea maximă  (15°C; 1013mbar) m3/h 2,49

Consum la puterea minimă  (15°C; 1013mbar) m3/h 0,5

5.3 Tabel cu date de combustie

Parametru Valoare

Exces de aer (λ) % 1,3

Monoxid de carbon maxim (CO) ppm 300

Dioxid de carbon (CO2) % 8 - 9

Oxizi de azot (Nox) ponderat, maxim mg/kWh 33

Randament de combustie la sarcină maximă % 97
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Furtunul de condens
de la centrală

La scurgere
(canalizare)

5.4 Sifonul suplimentar (extern) pentru colectarea condensului

Centrala CALOMA 24K are încorporat un sifon de condens a cărui gardă de apă este calculată pentru cazul în
care centrala este echipată cu un coş coaxial de 1 metru.

Sifonul blocheză ieşirea gazelor de ardere în locul de montaj şi de aceea trebuie să fie mereu plin cu apă

Note:
1. înălţimea sifonului din desenul alăturat este valabilă pentru un
coş de fum cu lungime liniară echivalentă de 3m
2. Ventilatorul centralei poate acoperi lungimi foarte mari de coş
de fum, până la 6 metri
3. Înălţimea sifonului (garda de apă) se va calcula astfel: 10cm
pentru fiecare metru de coş

5.5 Alegerea regimului de funcţionare al pompei electronice (cerinţe ERP)
Instalatorul poate alege unul dintre cele 8 regimuri de funcţionare care pot fi selectate. Alegerea regimului de funcţionare
se face în timpul funcţionării pompei pe încălzire, prin apăsarea repetată a butonului central “MODE”.

I   - viteză constantă treapta minimă (ca o pompă clasică)
II  - viteză constantă treapta medie (ca o pompă clasică)
III - viteză constantă maximă (ca o pompă clasică) *
AUTO – nu se foloseşte la acest model de centrală
BL1 – presiune reglată proporţional cu debitul; treapta 1
BL2 – presiune reglată proporţional cu debitul; treapta 2
HD1 – presiune constantă; treapta 1
HD2 – presiune constantă; treapta 2

* Pentru a facilita verificarea instalaţiei la punerea în funcţiune, pompa este setată din fabrică pe poziţia de viteză maximă (III)

Regimul AUTO este utilizabil numai în anumite instalaţii de încălzire şi presupune auto-reglarea parametrilor pompei în
funcţie de instalaţie pentru a obţine un consum electric minim. Reglajul automat se face în funcţie de debitul mediu,
pierderile de presiune specifice instalaţiei şi temperatură. Auto-reglarea necesită un interval de timp până 24 ore,
după care valorile sunt memorate. În cazul în care parametrii de funcţionare s-au modificat, pompa se adaptează la noile
condiţii după un alt interval de timp.

• Funcţia AUTO nu este recomandabilă pentru instalaţiile obişnuite fără control PWM,

• Pentru instalaţiile cu calorifere recomandăm utilizarea vitezei constante (II sau III).
• Pentru instalaţiile cu încălzire în pardoseală recomandăm  poziţia HD2

Dacă se alege “viteză constantă” pompa va funcţiona ca o pompă clasică, fără auto-reglare; chiar şi în acest
regim pompa are consum electric foarte redus, comparativ cu cel al unei pompe clasice cu motor asincron!

În cazul utilizării unor prelungitoare de coş de fum, instalatorul are obligaţia
de a instala un sifon de condens suplimentar, extern centralei, cu garda de

apă de minim 30cm
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6. ÎNTREŢINERE

6.1   Atenţionări generale

toate operaţiunile de întreţinere trebuie efectuate cu personal autorizat de Producător, calificat şi
autorizat conf. PT A1 – colecţia ISCIR. Nu orice instalator este autorizat pentru aceste operaţiuni!

Operaţiunile de întreţinere se vor efectua la solicitarea utilizatorului o dată la doi ani sau mai des;
tehnicianul va consemna operaţiunile în Livretul Aparatului şi va elibera o nouă Autorizaţie de Funcţionare

Pentru a garanta funcţionarea în siguranţă, toate operaţiunile de întreţinere se vor derula după
procedurile indicate de Producător iar componentele înlocuite vor fi numai originale.

Înainte de începerea oricăror intervenţii în aparat este necesar să închideţi robinetul de gaz şi să
decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică.

6.2   Verificarea aparatului

Întreţinerea curentă nu reprezintă reparaţii ale aparatului ci operaţiuni preventive, programate, care
au ca scop siguranţa în exploatare a aparatului consumator de gaze combustibile. Nu le neglijaţi !

Operaţiile de verificare tehnică a aparatului se vor face obligatoriu, conform Normativelor în vigoare, o dată la 2 ani.
Aceste operaţiuni vor fi efectuate la solicitarea clientului, contra-cost,  de către personal autorizat, conf. ISCIR PTA1

Verificările minimale constau în:

■ Controlul etanşeităţii racordurilor de gaz, cu eventuala înlocuire a garniturilor

■ Controlul etanşeităţii racordurilor hidraulice, cu eventuala înlocuire a garniturilor ; curăţirea filtrelor retur şi apă rece

■ Controlul vizual al flăcării şi repartizarea uniformă pe arzător

■ Controlul randamentului de ardere şi eventuala reglare a diafragmelor de tiraj

■ Starea de curăţenie a arzătorului; eventuala spălare

■ Controlul etanşeităţii camerei de combustie, cu eventuala înlocuire a garniturilor

■ Controlul stării de funcţionare şi aspectul general al sistemului de evacuare fum şi condensat

■ Starea de curăţenie a schimbătorului principal de căldură; eventuala spălare

■ Controlul modulării de putere

■ Controlul sistemelor de aprindere şi securitate lipsă gaz; eventual curăţirea sau înlocuirea electrozilor de aprindere şi
supraveghere flacără

■ Controlul sistemelor de reglaj şi siguranţa temperatură

■ Controlul sistemelor de reglaj şi siguranţa presiune; eventuala înlocuire a robinetului de completare sau a supapei de
siguranţă

■ Controlul presiunii de repaus din vasul de expansiune

■ Controlul stării coşului de fum şi a sistemului de evacuare condens

■ Controlul cablului de legătură electrică şi starea prizei de alimentare

■ Controlul contactelor electrice în interiorul aparatului

■ Eventuala înlocuire a componentelor de control şi siguranţă cu uzură normală, definite în tabelul următor
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6.3 Plan de întreţinere (revizii periodice)

Operaţiune 24 luni 36 luni 48 luni 60 luni

Revizie / Reglaj general R + VTP V / R R + VTP V / R

Arzător S V S V

Schimbătoare de căldură S V S V

Electrod aprindere / ionizare S V I V

Sonde temperatură V I V V

Fibre ceramice izolatoare V V I V

Pompa circulaţie S V S V

Vase expansiune V V V I

Termostat supratemperatură V V V I

Senzor temperatură fum V V V I

Supape siguranţă V V V I

Presostat lipsă apă V V I V

Ventilator S V S V

Sifon şi circuit evacuare condensat S S S S

Kit de admisie-evacuare fum - - - V

Legendă: V = verificare

S = spălare sau curăţire (după caz)

R = reglaj

I  = înlocuire (componente a căror uzură sau decalibrare este normală în timp)

         VTP = verificare tehnică periodică şi Autorizarea Funcţionării (obligatoriu, cf.ISCIR)

GARANTIA EXTINSĂ ESTE CONDIŢIONATĂ DE EFECTUAREA LA TIMP A
REVIZIILOR CU PERSONAL AUTORIZAT DE PRODUCĂTOR!

 ! REVIZIILE TREBUIE CONSEMNATE ÎN CERTIFICATUL DE GARANTIE ! 

Operaţiunile de mai sus se fac contra-cost, la solicitarea clientului, iar termenele menţionate în tabel trebuie
respectate cu o toleranţă de +/- 30 zile calendaristice
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6.4  Schema electrică



INTREŢINERE

33

6.5  Anomalii în funcţionare; cauze şi remedii

 Pentru repornirea centralei după o avarie apăsaţi butonul RESET 

În continuare sunt prezentate câteva anomalii posibile în funcţionarea centralei pe care utilizatorul le poate identifica
şi elimina singur, fără a fi necesare cunoştinţe de specialitate .

Când solicitaţi asistenţă tehnică este obligatoriu să descrieţi tipul centralei, defectul şi indicaţiile sistemului de auto-
diagnoză de pe panoul de comandă al centralei!

Înainte de a solicita prezenţa tehnicianului de service încercaţi remedierea prin manevrele corective indicate în
tabel şi evidenţiate la rubrica UTILIZATOR.

Nu solicitaţi service pentru acele operaţiuni pe care le puteţi efectua singuri şi care sunt evidenţiate în tabel –
în aceste cazuri Centrul de Asistenţă va solicita contra-valoarea prestaţiei, chiar şi în perioada de garanţie !

Operaţiile descrise la rubrica TEHNICIAN sunt cele pe care trebuie să le efectueze personal calificat şi nu sunt
de competenţa utilizatorului

IMPORTANT:

DACĂ PE DISPLAY APAR CIFRE URMATE  dHdHdHdH sau PHPHPHPH sau PLPLPLPL , APĂSAŢI URGENT TASTA ON/OFF

(aţi activat paşi de programare a memoriei şi este grav ca aceştia să fie modificaţi !)

IMPORTANT:

NU APĂSAŢI NICIODATĂ MAI MULTE BUTOANE SIMULTAN, LA
 ÎNTÂMPLARE!  

Robinetele de izolare (de obicei montate sub centrală) trebuie
menţinute deschise permanent, iarna şi vara.

Ele vor închide numai pentru depanarea centralei !
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Anomalii în funcţionare; cauze şi remedii
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CAUZA POSIBILĂ UTILIZATOR
(ce trebuie să faceţi)

TEHNICIAN
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1. Instalaţia este nouă şi încă nu s-a evacuat tot aerul
din circuit.

2. Instalaţia este multi-metalică, cu radiatoare din
aluminiu şi ţevi din cupru sau oţel: se creează
micropilă electrică care produce hidroliza apei

3. Instalaţia de încălzire NU este perfect etanşă;
există pierderi de apă chiar foarte reduse care
produc  scăderea presiunii în circuitul de încălzire.

4. De cele mai multe ori cauza NU este în centrală ci la
racorduri, suduri, robinete de calorifer, ventile de
aerisire.

Manometrul de pe panou arată presiunea în întreg
circuitul de încălzire, nu doar în centrală !

1. Eliminarea aerului din
instalaţie poate dura chiar
şi o lună; aerisiţi bine
radiatoarele şi refaceţi
presiunea; răbdare !

2. Introduceţi în instalaţie
agent de pasivizare

3. Solicitaţi instalatorului
remedierea ORICĂROR
neetanşeităţi

4. Numai după ce sunteţi
siguri că s-au eliminat
aceste posibile cauze
puteţi să vă găndiţi că
centrala are pierderi şi
chemaţi service Caloma!

Ridicaţi presiunea la 2,8 bar
(înainte de deschiderea supapei
de siguranţă, la RECE) şi
închideţi robinetele de izolare
tur-retur de sub centrală.
Notaţi exact presiunea de pe
manometru şi aşteptaţi 3-4 ore.

Dacă presiunea a scăzut, chiar şi
foarte puţin, verificaţi racordurile
hidraulice ale schimbătorului de
căldură şi ale pompei;
Verificaţi aerisitorul pompei.
Verificaţi urme de calcar ce vă pot
indica unele pirederi de apă.
Verificaţi perna de aer din vasul
de expansiune; cu centrala fără
apă, trebuie să fie 1 bar.

Dacă presiunea este constantă
atunci cauza este externă; sunt
pierderi de apă în instalaţia de
calorifere
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1. Lipsă gaz

2. Robinete de gaz închise

3. Presiune de gaz în afara limitelor: iarna poate fi
îngheţat regulatorul de gaz de la intrarea în casă!

4. Tensiunea electrică în afara limitelor de funcţionare
normală a centralei (185-245 V)

5. Defect al sistemului  electronic

1. Deschideţi robinetele de
gaz şi apoi RESET

2. Verificaţi la alt consumator
dacă este gaz în reţea

3. Verificaţi / măsuraţi
tensiunea reţelei electrice

4. Dacă a fost oprit gazul,
este posibil să fie mult aer
pe coloană; acţionaţi
RESET de mai multe ori

5. Anunţaţi avaria la
Distribuitorul de gaze

6. Chemaţi service Caloma!

1. Verificaţi presiunea reţelei
de gaz în regim static şi
dinamic; trebuie să se
încadreze între 20 – 60mbar
(centrala funcţionează şi cu
10 mbar dar cu performanţe
reduse).

2. Măsuraţi tensiunea electrică:
185-245 V

3. Înlocuiţi electrodul de
aprindere

4. Înlocuiţi placa de gestiuneE 2
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Scurgerea de condens este înfundată şi condensatul a
ajuns până la nivelul electrodului de aprindere

Verificaţi furtunul de evacuare a
condensului sa nu fie ştrangulat

Când centrala este rece şi
arde focul la maxim,
condensul trebuie să curgă
liber, cu picături vizibile

Verificaţi întreg traseul de
evacuare condensat.

Desfaceţi şi curăţaţi sifonul de
condens

E 3
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E 4
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1. Senzor decalibrat, întrerupt sau în scurt

2. Centrala a îngheţat sau a intrat în fierbere şi s-a
distrus senzorul

3. Uzură normală (după circa 3-4 ani de funcţionare)

Chemaţi service Caloma! Înlocuiţi senzorul defect sau
decalibrat
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1. Electrovalva de gaz nu închide perfect şi există
scăpări de gaz la arzător

2. Electrodul de ionizare murdar / uzat (după 3-4 ani)

3. Placa de aprindere şi supraveghere defectă

Chemaţi service Caloma!

1. Verificaţi electrovalva de gaz
şi presiunea la intrare

2. Înlocuiţi / curăţaţi electrodul

3. Înlocuiţi placa electronică

E6
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j 1. Coş de fum înfundat

2. Coş de fum montat incorect (neetanş)

3. Uzura normală a senzorului de fum (după 3-4 ani)

1. Verificaţi coşul de fum;
îdepărtaţi ghiaţa care s-a
format pe aspiraţie !

2. Chemaţi service Caloma!

1. Verificaţi ventilatorul de fum
2. Verificaţi presostatul de fum;

eliminaţi eventualui condens
din tuburile acestuia
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1. Centrala a funcţionat la maxim timp îndelungat
2. Robinete de tur-retur închise, chiar parţial
3. Foarte mult aer în instalaţie
4. Filtru de retur înfundat
5. Pompă blocată, defectă sau regim ales greşit
6. Evacuarea fumului incorectă şi s-a produs o

supraîncălzire a coşului

1. Reduceţi temperatura
2. Deschideţi robinetele
3. Aerisiţi bine instalaţia (şi

refaceţi presiunea)
4. Curăţaţi filtrul
5. Deblocaţi pompa
6. Schimbaţi regimul pompei
7. Chemaţi service Caloma!

Desfaceţi dopul pompei şi
introduceţi o şurubelniţă pentru a
verifica dacă se roteşte.
Eventual deblocaţi.
Puneţi pompa in regim BL2 sau
in viteza constantă II (în cazuri
rare chiar maxim III -vezi pct. 5.5)
Verificaţi evacuarea de fum.
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Sonda de temperatură externă este întreruptă sau în
scurt-circuit

Verificaţi cablul de legătură al
sondei externe. Verificaţi
contactele din eventuala regletă
de prelungire

Înlocuiţi sonda
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1. DEBIT DE APĂ PREA  MIC (presiune redusă)►

2. DEBIT NORMAL...................................................►

3. Senzor de curgere înfundat / uzat (după cca.3-4 ani)

NOTA: Centrala declanşează
producerea de apă cladă la un
debit minim de 3 litri/minut

• FILTRE ÎNFUNDATE
• ROBINETE BLOCATE

• CHEMAŢI SERVICE

• CURĂŢAŢI FILTRELE

• ÎNLOCUIŢI FLUXOSTATUL
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AŢI ACTIVAT FUNCŢIA “ÎNCĂLZIRE” ?................►

TERMOSTATUL DE CAMERĂ FUNCŢIONEAZĂ?...►

• SELECTAŢI MODUL
 “iarna” fulg de zăpadă

• VERIFICAŢI TERMOSTATUL
    (bateriile, programarea etc.)

• CHEMAŢI SERVICE

• VERIFICAŢI CONTACTELE
TERMOSTATULUI

• SOFTUL SAU PLACA
MICROPROCESOR ULUI
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AŢI UITAT DESCHIS ROBINETUL de COMPLETARE►

Vasul de expansiune este prea mic faţă de conţinutul de
apă al instalaţiei

• ÎNCHIDEŢI ROBINETUL !

• MONTAŢI UN VAS DE
EXPANSIUNE suplimentar

• ÎNCHIDEŢI ROBINETUL DE
APĂ RECE DE LA
INTRAREA ÎN CENTRALĂ
ŞI CHEMAŢI SERVICE !

• VERIFICAŢI SUPAPELE DE
SIGURANŢĂ
• VERIFICAŢI VASELE DE
EXPANSIUNE ŞI PRESIUNEA ÎN
GOL (cu centrala fără apă) :
1 bar vasul TERMO

6.6  Deblocare pompa :
După o perioadă lungă de nefuncţionare sau la prima utilizare, este posibil ca pompa să fie blocată

1. Opriţi centrala, scoateti stecherul din priza şi desfaceţi capacul frontal
2. Desfaceţi şurubul central/dopul pompei; pot curge câteva picături de apă!
3. Introduceţi o şurubelniţă în interior şi rotiţi axul rotorului circa 4-5 ture în sensul săgeţii (dacă rotorul este înţepenit,

aplicaţi cu podul palmei o lovitură în mânerul şurubelniţei şi apoi rotiţi)
4. Înşurubaţi la loc dopul pompei şi porniţi centrala
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7.  CONDITII DE GARANTIE
1. Garantia acopera toate partile componente ale echipamentului si consta in: reglarea, repararea sau inlocuirea a

oricarui reper cu defect de fabricatie (de material sau manopera) imputabil producătorului. Componentele inlocuite precum
si manopera aferenta sunt gratuite. Drepturile consumatorului sunt conforme cu legislatia romaneasca in domeniu.
Toate operatiunile aferente garantiei sunt efectuate gratuit.

2. Reparatia sau inlocuirea unei componente in garantie nu implica in mod automat prelungirea perioadei de garantie a
produsului; garantia se poate prelungi cu numarul zilelor de nefunctionare daca acestea au depasit un total de 30 zile in
toata perioada de garantie

3. Garantia nu acopera defecte datorate: transportului de la vanzator la client, depozitarii incorecte, montarii gresite total sau
in parte, intretinerii incorecte, anomaliilor instalatiei hidraulice sau electrice, calitatii combustibilului si a apei, depunerilor de
murdarie sau calcar, infiltrarii apei sau umezelii din exterior, utilizarii improprii sau in alte scopuri decat cel pentru care
echipamentul a fost produs si, in general, pentru motive independente de Producator si Centrul de Asistenta

4. Garantia este valabila daca:
a. Prima aprindere a echipamentului a fost efectuata de catre personalul autorizat de Vanzator/Centrul de Asistenta
b. O copie a Certificatului de Garantie original al produsului a fost transmisa spre luare in evidenta Reprezentantului Tehnic

CALOMA, la adresa mentionata pe verso-ul Certificatului
c. Echipamentul se afla pe teritoriul Romaniei, a fost cumparat cu documente legale si este instalat in conformitate cu

Normativele si dispozitiile legale in vigoare iar utilizatorul foloseste echipamentul conform Instructiunilor de Folosire
d. Cumparatorul si/sau utilizatorul si-au respectat toate obligatiile de plata catre Vanzator sau Centrul de Asistenta

5. Garantia este considerata pierduta daca:
a. Prima aprindere nu a fost efectuata de catre personal autorizat de producător
b. In echipament au intervenit persoane neautorizate sau s-au instalat echipamente conexe neautorizate de Vanzator/Service
c. Seria apararatului este ilizibilă
d. Instalatia a inghetat afectand total sau partial si centrala
e. Instalatia la care este conectat echipamentul nu este conforma cu datele tehnice ale acestuia si este executata

neprofesional; utilizatorul nu poate demonstra cu documente cine a efectuat instalatia si este responsabil de calitatea ei
f. Nu s-au efectuat spălările iniţiale şi/sau nu s-au montat filtrele pe retur şi alimentare cu apă rece iar murdaria sau calcarul

au produs deteriorari ale unor parti ale echipamentului
g. Instalatia necesita (din diferite motive, neimputabile aparatului) completari frecvente cu apa
h. Cumparatorul nu poate prezenta Certificatul de Garantie, Factura Comerciala şi alte documente prevăzute de lege
i. Nu s-au efectuat la termen reviziile periodice obligatorii ale centralei conform Planului de Întreţinere

6. Nu sunt considerate defecte in garantie acele defecte datorate direct sau indirect:
a. Furnizorilor de servicii asociate (ex.:ELECTRICA, ROMGAZ, ROMTELECOM, si altii asemenea) sau factorilor naturali
b. Circulatiei defectuoase a agentului termic prin instalatia de incalzire (tevi sau radiatoare infundate)
c. Coroziunii datorate curentilor vagabonzi, condensului, agresivitatii apei sau depunerilor (de calcar sau murdarie)
d. Uzura normala a unor componente (vezi Planul de Întreţinere), precum si defectele datorate bruscarii sau utilizarii incorecte

a elementelor de comanda accesibile utilizatorului (comutatoare, potentiometre, robinete, etc.)
e. Operatiunile de intretinere curenta, verificare si spalare a centralei sunt contra-cost chiar si in perioada de garantie

7. De asemenea, Producatorul si sau Centrul de Asistenta nu pot fi facuti raspunzatori de daune  conexe intrucat obligatia
intretinerii echipamentului este a utilizatorului care trebuie sa intrerupa utilizarea aparatului si sa solicite interventia
personalului de service ori de cate ori se observa o functionare anormala

8. Centrul de Asistenta este obligat sa raspunda solicitarilor de service in maxim 48 ore de la primirea reclamatiei pentru
defecte legate de functionarea incalzirii in sezonul rece si maxim 72 ore pentru defecte legate de functionarea apei
calde menajere, cu exceptia zilelor zilelor libere legal sau fortei majore. Neprezentarea tehnicianului in termenele de mai
sus da dreptul utilizatorului sa depuna reclamatie scrisa la Producator.

9. La aparitia unui defect, utilizatorul va incerca eliminarea acestuia prin manevre corective asa cum sunt descrise in
Manualul de Utilizare si numai dupa aceasta poate solicita o interventie de service la domiciliul sau.
Cel care solicita service este obligat sa comunice tipul aparatului si sa descrie defectiunea aparuta.
Solicitarile de service nefondate (datorate utilizarii incorecte sau conditiilor externe echipamentului asa cum sunt descrise
mai sus)  urmate de prezentarea tehnicianului, dau acestuia dreptul de a taxa deplasarea si 1(una) ora de manopera

10. Tehnicianul de service nu este autorizat sa intervina pentru remedieri si/sau modificari ale instalatiei externe
echipamentului (hidraulica, de gaze, de evacuare, de admisie, electrica, etc.)

11. Montarea echipamentelor optionale se face contra-cost chiar si in perioada de garantie

Durata medie de utilizare a echipamentului definita in conditiile unei intretineri periodice corecte este de 8 ani
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Fişa produsului conform Regulamentului UE nr.813/2013

Model: CALOMA 23K cod EUR23K
Cazan cu condensare DA
Cazan pentru temperatură scăzută DA
Cazan tip B1: NU
Instalatie cu cogenerare pentru incălzirea incintelor: NU
Instalatie de incălzire cu functie dublă: DA

Puteri Simbol Valoare Unitate Randamente Simbol Valoare Unitate

Putere termica
nominala Prated 24 kW

Randament energetic
sezonier aferent incălzirii ηηηηs 86 %

Putere termica utila: Randament util:

La Prated si regim de
temperatura ridicata (3) P4 23,6 kW La Prated si regim de

temperatură ridicată ηηηη4 87,4 %

La 30% din Prated si regim
de temperatura scazuta (4) P1 7,1 kW

La 30% din Prated si
regim de temperatură
scăzută

ηηηη1 90,3 %

La Prated si regim de
temperatura scazuta
(condensare) (4)

Pn 24,2 kW
La Prated si regim de
temperatura scăzută
(condensare)

ηηηηu 93,3 %

Consum auxiliar de energie electrica: Alti parametri:

In sarcina totala elmax 0,028 kW Pierdere de caldura in
standby Pstby 0,045 kW

In sarcina partiala elmin 0,021 kW Consum energie
electrica arzator
aprindere P ign 0 kW

In modul standby PSB 0,003 kW Emisii Oxizi de azot NOx 99 mg/kWh

Functia de apa calda menajera:

Profil de sarcina declarat: XL Randament energetic
aferent incalzirii apei ηηηηwh 82 %

Consum zilnic de energie
electrica Qelec 0,025 kWh Consumul zilnic de

combustibil Q fuel 24,323 kWh

Producator: THERMOSTAHL ROMANIA SRL str.Drumul Osiei 57-59, Bucharest 6, www.thermostahl.ro

Note:
1. regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60°C şi o temperatură de tur de 80°C
2. temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30°C
3. toate randamentele sunt calculate in raport cu puterea calorifică superioară (PCS) a gazului metan
4. valorile declarate au fost determinate in laboratorul propriu si au fost calculate conform formulelor şi standardelor în vigoare la

data redactării prezentului Manual
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CALOMA este o marcă înregistrată a Euroman Exim Internaţional srl

Solutii  pentru  confort  din 1992


