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PENTRU CA INSTALAȚIA DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCĂLZIRE SĂ AIBĂ CELE MAI
BUNE PERFORMANȚE, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE OPERARE!

1.

Pentru ca instalaţia dumneavoastră de încălzire să aibă cele mai bune performanţe, citiţi
instrucţiunile de operare!

Aceste instrucţiuni vă vor oferi toate informaţiile necesare pentru utilizarea optimă a instalaţiei dumneavoastră de
încălzire.
O instalaţie de încălzire cu setări optime poate să vă scutească de foarte multe probleme şi poate să vă ajute să
economisiţi foarte mulţi bani

1.1

Adrese şi numere de telefon importante

Specialist în instalaţii de încălzire:

...................................................................
...................................................................

Instalator:

...................................................................
...................................................................

Electrician:

...................................................................
...................................................................

Coşar:

...................................................................
...................................................................

Furnizor de combustibil:

...................................................................
...................................................................

1.2

Explicarea simbolurilor
Instrucţiuni de acţionare:
Vă arată ce operaţii trebuie să efectuaţi
Rezultat:
Arată ce ar trebui să se întâmple în urma acţiunii dvs.

i

Indicaţie:
Se furnizează informaţii importante
Măsuri de siguranţă:
Avertizează asupra pericolelor imediate pentru om
Note de atenţionare:
Indică un pericol pentru utilaje şi instalaţii.

ENERGIE
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Sfaturi pentru economii de energie:
Oferă informaţii despre modul în care puteţi economisi energie
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PENTRU CA INSTALAȚIA DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCĂLZIRE SĂ AIBĂ CELE MAI
BUNE PERFORMANȚE, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE OPERARE!
1.3

Date sistem

A se completa de către specialistul în instalaţii de încălzire!
Nr. comandă:

...............................................................................................

Tip cazan:

...............................................................................................

Timp pompă de încălzire:

...............................................................................................

Timp regulator de încălzire:

...............................................................................................

Tip vană de amestec

...............................................................................................

Tip calorifer:

...............................................................................................

Senzor ACM (Apă Caldă Menajeră):

Da

Nu

Regulator de temperatură:

Da

Nu

Gaz natural H

Gaz natural L

Unitate de neutralizare:

Da

Nu

Pompă condens:

Da

Nu

Senzor exterior

Da

Nu

Senzor aer ambiant:

Da

Nu

Dependent de aerul ambiant:

Da

Nu

Independent de aerul ambiant:

Da

Nu

Număr de circuite de încălzire:

1

2

3

4

Tip de gaz:

Gaz lichefiat

Circuit de încălzire CD =

...............................................................................................

Circuit de încălzire CA1 =

...............................................................................................

Circuit de încălzire CA2 =

...............................................................................................

Valoare curbă de încălzire CD =

...............................................................................................

Valoare curbă de încălzire CA1 =

...............................................................................................

Valoare curbă de încălzire CA2 =

...............................................................................................

1.4

Bază de calcul

Cea
mai
joasă
exterioară:
Solicitare de căldură:
Temperatură max. tur:

4

temperatură

.............................................................................................. °C
.............................................................................................. kW
.............................................................................................. °C
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ

2.

Măsuri de siguranţă
În caz de pericol!
Decuplaţi alimentarea cu combustibil (gaz) şi electricitate
Dacă simţiţi miros de gaz!
Nu fumaţi
Fără flăcări deschise
Evitaţi apariţia scânteilor
Nu aprindeţi lumina sau alte aparate electrice
Deschideţi ferestrele şi uşile
Închideţi vana de închidere a gazului
Înştiinţaţi compania care furnizează agentul termic/responsabilul de instalare
Respectaţi normele de siguranţă pentru contorul de gaz
Respectaţi normele de siguranţă ale companiei care furnizează agentul termic
Dacă simţiţi miros de gaze arse!
Opriţi sistemul
Deschideţi ferestrele şi uşile
Înştiinţaţi compania care furnizează agentul termic
• Orificii de alimentare cu aer
-- Orificiile de admisie şi evacuare a aerului nu trebuie să fie închise. Orificiile de alimentare cu
aer închise pot determina o combustie incompletă şi posibil intoxicarea.
-- Excepţie: Sistemul dumneavoastră este operat independent de aerul ambiant
• Punerea în funcţiune a unui sistem nou instalat poate fi efectuată doar de un specialist calificat
în instalaţii de încălzire. Trebuie efectuată o inspecţie completă la instalare - vezi Capitolul 5

2.1

Note de atenţionare
• Verificaţi nivelul apei - vezi Capitolul 8
• Menţineţi în permanenţă curată camera în care este instalat cazanul şi opriţi arzătorul înainte de
a începe operaţia de curăţare pentru a evita defecţiunile cauzate de prezenţa prafului în aerul de
combustie.
• Protecţie împotriva coroziunii:
-- Nu utilizaţi sprayuri, solvenţi, agenţi de curăţare pe bază de clor, vopsea, adezivi etc. în apropierea cazanului. În anumite circumstanţe, aceste substanţe pot cauza coroziune în interiorul
cazanului şi al sistemului pentru gaze de ardere!

2.2

i

Destinaţie de utilizare
• Destinaţie de utilizare:
Cazanul TopGas® poate fi operat doar cu combustibilii indicaţi în Datele tehnice/instrucţiunile
de instalare.
Căldura produsă trebuie transportată de apa de încălzire. Toate orificiile cazanului trebuie închise în timpul funcţionării.
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5

SERVICE CLIENȚI

3.

Service clienţi

i

Următoarele informaţii trebuie citite înainte de pornirea cazanului!

Stimate client,
Odată cu Hoval TopGas®, aţi achiziţionat un produs
fabricat în baza unor standarde de ultimă generaţie şi de
cea mai înaltă calitate.
Vă rugăm să verificaţi dacă produsul livrat este complet,
conform comenzii dumneavoastră. De asemenea, vă
rugăm să verificaţi dacă produsele au fost deteriorate în
timpul transportului şi informaţi cel mai apropiat Centrul
de servicii clienţi, dacă este necesar. Din motive de
asigurare, reclamaţiile ulterioare nu vor fi acceptate.
Pentru instalarea şi funcţionarea corectă a sistemului
dumneavoastră Hoval TopGas®, trebuie respectate
toate legile, normele şi standardele aplicabile; în special
reglementările companiei responsabile de furnizarea
energiei. În cazul în care aveţi întrebări, contactaţi
specialistul sau cel mai apropiat Centru de service clienţi
Hoval.
Asamblarea sau instalarea cazanului trebuie efectuate
doar de către personal calificat, din partea unei companii
licenţiate. Înainte de punerea în funcţiune, trebuie
efectuată o inspecţie pentru instalare şi trebuie obţinută
aprobarea instalatorului pentru întreaga instalaţie.
Pentru a garanta funcţionarea în siguranţă şi fără dificultăţi,
operaţi întotdeauna cazanul Hoval în conformitate cu
prezentele instrucţiuni de operare.
Cazanul poate utilizat doar în scopul pentru care a fost
conceput şi doar cu combustibili prevăzuţi şi care au fost
aprobaţi de Hoval.
Nu efectuaţi modificări ale sistemului pentru a evita
anularea garanţiei. Seturile de conversie trebuie instalate,
iar instalarea trebuie aprobată de instalatorii autorizaţi
sau de Departamentul de service clienţi Hoval.
Funcţionarea fiabilă şi sigură a cazanului pe gaz, precum
şi obţinerea eficienţei optime şi a unei combustii curate
sunt posibile şi garantate doar dacă sistemul este
întreţinut şi curăţat cel puţin o dată pe an.
În cazul unei defecţiuni sau în cazul unei avarii, vă rugăm
să contactaţi Departamentul de service clienţi Hoval
pentru a solicita informaţii despre reparaţiile necesare.
Între timp, închideţi unitatea pentru a evita avarierea.
Odată cu achiziţia unei unităţi Hoval, obţineţi şi o garanţie
complexă, după cum este indicat în condiţiile de garanţie
de pe certificatul de garanţie al unităţii.
Însă, prezenta garanţie depinde de respectarea
instrucţiunilor de operare şi asamblare şi de respectarea
reglementărilor
legale
aplicabile.
Nerespectarea
prevederilor de mai sus duce la invalidarea tuturor
răspunderilor şi a garanţiei oferite de Hoval.
Dacă este utilizat corect, cazanul dumneavoastră Hoval
vă va încălzi în mod eficient locuinţa timp de mulţi ani.

6

Departamentul de service clienţi Hoval
Dacă aveţi dubii cu privire la funcţionarea cazanului
dumneavoastră Hoval sau dacă există defecţiuni minore
care îi afectează funcţionarea corectă, vă rugăm să
contactaţi cel mai apropiat centru de service clienţi
Hoval. De cele mai multe ori, un singur apel este necesar
pentru a soluţiona probleme minore. Personalul nostru de
asistenţă instruit va face tot ce este posibil pentru a vă
ajuta.
Dacă o problemă nu poate fi soluţionată astfel, veţi fi vizitat
de un tehnician de service pentru corectarea defecţiunilor.
Vă rugăm să înţelegeţi că, exceptând situaţiile urgente,
acest lucru nu va fi întotdeauna posibil imediat.
Profitaţi de ofertele departamentului de service clienţi
Hoval pentru prelungirea perioadei de service a cazanului
dumneavoastră şi solicitaţi informaţii despre un contract
de service. Consultantul dumneavoastră de service vă va
sta la dispoziţie!
Găsiţi adresele pe ultima pagină.
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PRINCIPIU FUNCȚIONAL AL INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE

4.

Principiu funcţional al instalaţiei de încălzire
Componente

Funcţie

Cazanul pe gaz

Arde gazul natural în siguranţă şi în mod
ecologic. Extrage căldura din gazele de
combustie generate şi o transferă către apa
de încălzire.

Boiler

Menţine o rezervă de apă caldă menajeră
pentru consum (de ex., pentru duşuri).

Statie de cameră

Menţine temperatura ambiantă dorită
în mod optim şi cu un consum redus de
combustibil, independent de temperatura
exterioară.

Comandă cazan

Controlează şi monitorizează funcţionarea
cazanului.

Radiator, încălzire în pardoseală

Eliberează în cameră căldura apei de
încălzire.

Pompă de încălzire

Transportă apa de încălzire de la cazan
la radiatoare şi înapoi la cazan, unde este
reîncălzită.

Vană de amestec

Reglează temperatura de tur de încălzire
prin amestecare în apa de retur mai rece
(apa curge de la radiator) pentru a menţine
temperatura ambiantă dorită, independent
de temperatura exterioară.

Manometru

Afişează presiunea apei în instalaţia de
încălzire.

Aerisire

Elimină aerul pentru a garanta că sistemul
conţine doar apă de încălzire.

Supapă de siguranţă

Previne suprapresiunea în sistem.

Vas de expansiune cu diafragmă

Menţine presiunea în instalaţie la un nivel
constant.

În funcţie de tipul de instalaţie de încălzire selectat, este posibil ca unele dintre componente să nu existe
sau să existe altele suplimentare. Specialistul în instalaţii de încălzire vă va explica modul de funcţionare
a sistemului.
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PRINCIPIU FUNCȚIONAL AL INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE

Gaze arse, instalaţie de
gaze arse
Radiatoare, posibil
încălzire în pardoseală

Pompă de încălzire
Vană de amestec
Cazan
Versiune cu
termostat TTE

Boiler

Panou de comanda

Versiune cu
termostat RS-OT

Apa de încălzire încălzită de cazan este alimentată către radiatoare sau utilizată pentru încălzirea apei calde (calorifer).

5.
i

5.1

i

Prima punere în funcţiune
• Punerea în funcţiune a unui sistem nou instalat poate fi efectuată doar de un specialist calificat în instalaţii de
încălzire. Trebuie efectuată o inspecţie completă a instalaţiei înainte de prima punere în funcţiune.
• Aduceţi comutatorul principal al INSTALAŢIEI în poziţia „0”.
• Deschideţi vanele de închidere pe conductele de tur şi retur.
• Deschideţi vana de închidere de pe conducta de gaz conectată la cazan
• Activaţi comutatorul principal din exteriorul camerei cazanului (dacă există). De cele mai multe ori, instalaţia de
încălzire are un comutator de urgenţă suplimentare care opreşte doar arzătorul cu gaz.
• Cu TopGas®, dispozitivul de absorbţie a mirosului (sifon) de pe ţeava de scurgere a condensului trebuie umplut
cu apă înainte de punerea în funcţiune.

Verificări anterioare operării
Verificaţi nivelul apei în instalaţia de încălzire.
Instalaţia de încălzire trebuie umplută cu apă şi aerisită.
Respectaţi normele privind agenţii de protecţie la îngheţ şi tratarea apei.
Deschideţi vanele de închidere pe conductele de tur şi retur.
Verificaţi alimentarea cu aer proaspăt a instalaţiei de încălzire.
Verificaţi setările modurilor de operare.

5.2

Pornirea
Deschideţi ventilul de gaz.
Activaţi comutatorul principal.
Setaţi cazanul la modul de operare şi temperatura dorită.
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MODUL DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE

6.

Modul de comandă pentru instalaţie de încălzire

6.1

Comandă cazan

În mod normal, utilizatorul nu trebuie să seteze termostatul de bază.
Toate setările au fost efectuate de instalator sau producător.

i
Afişaj: Mod

Afişaj: Temp.

Modificaţi
valorile

RESETARE
Resetare (afişajul se aprinde intermitent în cazul unei
defecţiuni)

Selecţia
setării
(parametru)
care trebuie modificată (de ex.,
temperatură calorifer)

Salvaţi
setarea

Comutator principal
Manometru

PORNIT/OPRIT

Fără afişare

Setare normală,
setare iniţială

Temperatură curentă a turului

Modul standby

0

1
2
3
4
5

Semnificaţie, descriere

=
=
=
=
=
=

Standby, nicio solicitare de căldură, perioadă de aşteptare, supapă de gaz principală
Clătire
Aprindere
Arzător „pornit” în timpul încălzirii
Arzător „pornit” în timpul ACM
Comutator presiune aer defect (nu este utilizat niciun comutator de presiune aer)

6

= Arzător „oprit” în timpul încălzirii
(Temp. tur > temp. tur ref. + blocare operaţie încălzire decalată)

7
8

= Timp de temporizare pompă în timpul încălzirii
= Timp de temporizare pompă în timpul operaţiei ACM

9

= Arzător „oprit” în timpul DHW
(Temp. tur > ref. temp. tur + par.1 (2AB))

Fr
Su
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Valoare afişată

Funcţie

Parametru
afişat

Afişare mod

Selectare funcţii (selectare pas
cu pas pe afişaj)

= Protecţia la îngheţ este activă
= Funcţionarea scurtă pe timp de vară este activă

9

10

Parametru
Afişaj

Valoare afişată

Aici, puteţi citi
valorile
curente

Punctul este afişat intermitent

Mod informare

Funcţie

Afişare mod

MODUL DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE

0

de ex., 45°

1
2
3
4
5
6

de ex., 40°
de ex., 60°
de ex., 3°
de ex., 55°
de ex., 50°
de ex., 70°
de ex., 23
Viteză ventilator în sute rpm
rpm

7
8

de ex., 4
µA

Semnificaţie, descriere

Temperatură curentă a turului (temperatură apă
încălzire)
Temperatură curentă retur
Temperatură curentă în calorifer
Temperatură exterioară curentă
Temperatură curentă gaze arse
Setaţi valoarea turului în timpul operaţiei de încălzire
Setaţi valoarea turului în timpul operaţiei ACM

Curent de ionizare
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MODUL DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE
6.2

Elementele de operare ale regulatorului de căldură RS-OT

10

i

3

9

4

8

Pentru o descriere detaliată a termostatului RS-OT, consultaţi instrucţiunile de
operare separate.

5

7

6
1

2

Setările şi modificările pot fi realizate doar de
către specialistul în instalaţii de încălzire.

Cheie

Denumire

Funcţie

1

I = PORNIT - Cazanul este în funcţiune
Comutator principal

0 = OPRIT - Cazanul şi arzătorul sunt stinse
! Atenţie: Fără protecţie la îngheţ

2
Manometru

Afişează presiunea apei în instalaţia de încălzire.

3

Temperatură ambiantă pe
Setaţi temperatura ambiantă pe timp de zi.
timp de zi

4

Temperatură
ambiantă redusă

5

Temperatură
menajeră

apă

Setaţi temperatura ambiantă pe timp de noapte
(sau funcţie de încălzire redusă).
caldă Setaţi temperatura apei calde menajere.
Reîncărcare manuală cu apă caldă.

6
Buton de
răsucire

apăsare

7
Informaţii taste
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şi Modificaţi valorile răsucind. Confirmaţi valorile apăsând. Selectaţi
funcţiile apăsând şi răsucind.

• Afişaţi date de operare pe afişaj.
• Reveniţi la afişajul de bază fără a salva valorile.
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MODUL DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE

Cheie

8
9

Denumire

Funcţie

Caracteristici de încălzire

Setaţi curba de încălzire

Taste de selectare a modului
Selectaţi modurile de operare
de operare
Holiday

Opriţi instalaţia de încălzire cât timp sunteţi în vacanţă
(protecţie la îngheţ)




Absence

Întrerupeţi operaţia de încălzire

Party

Prelungiţi operaţia de încălzire



Automatic

Operaţie de încălzire automată conform timpilor de încălzire
setaţi = operaţie normală de încălzire



Summer

doar ACM; Încălzire oprită





Heating

Încălzire continuă

Reduced

Încălzire continuă redusă

Standby

Sistem oprit - protecţie la îngheţ activă



10

Afişaj

Afişajul de bază indică ziua săptămânii, data şi ora, precum şi
temperatura actuală a cazanului sau temperatura ambiantă
(staţie de cameră)

1
2

6

3
4
5

7

Posibile citiri:
1
Timp de încălzire activ 24h
2
Afişaj de zi
3
Afişarea stării de operare active şi a programului pe ore
4
Ora
5
Modul de operare selectat
6
Dată / Zi / Lună / An
7
Temperatură cazan sau temperatură ambiantă

12
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MODUL DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE
6.3

Elemente de operare ale regulatorului de căldură TopTronic® E (opţional)
Pentru o descriere detaliată a modulului de comandă, consultaţi o scurtă
descriere a modulului de comandă TopTronic® E
sau instrucţiunile de operare ale modulului de comandă TopTronic® E comfort.

i

Comutator principal

Manometru

TopTronic® E

Setările şi modificările pot fi realizate doar
de către specialistul în instalaţii de încălzire.
Generator de căldură

1

Spaţiu de locuit

6

7

10

9

1

2

6

7

10

9

13

2
3

16
15

4

14

5

8

11

12

5

4

3

7

12

Poziţie/simbol

Denumire

Funcţie

1

Circuitul de încălzire

Dacă o casă este împărţită în zone de încălzire individuale, circuitul de
încălzire se referă la fiecare porţiune ajustabilă individual. Fiecărui circuit
de încălzire îi pot fi alocare setări individuale, precum programul de bază,
program de zi şi săptămânal, precum şi temperatura ambiantă. Dacă nu
este afişat niciun nume, atunci există un singur circuit de încălzire.

Funcţionarea
Afişarea operării comune sau individuale a tuturor circuitelor de
circuitelor de încălzire încălzire şi apă caldă menajeră.
Operarea individuală a fiecărui circuit de
încălzire
Operare comună a tuturor circuitelor de
încălzire (temperatură şi programe identice)
4 213 892 / 01
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MODUL DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE

2

Temperatură
ambiantă

Afişarea temperaturii ambiante curente – module de comandă şi
sisteme de cameră cu senzor de aer ambient – în circuitul de încălzire
selectat. Adaptarea temperaturii prin creşterea sau reducerea
temperaturii presetate (1.7.1 pagina ?). Afişarea temperaturii ambiante
dorite în sisteme fără senzor de aer ambient.

3

Program
de zi activ

Program de zi activ curent. Afişat doar dacă sunt selectate programele
de bază Săptămâna 1 şi Săptămâna 2 (1.8 pagina ?).
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Ciclu de comutare

Diagrama indică parcursul zilei (temperatură ambiantă pe verticală,
timp pe orizontală) în programul de bază activ sau programul de zi
alocat. Linia verticală reprezintă starea curentă.
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Program de bază

Alocarea programului de bază pentru situaţia în cauză (de ex.,
programe săptămânale, Constant, Vacanţă până la). Programul de
bază este utilizat ca mod de operare al circuitului de încălzire.
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Stare de operare

Stare de operare activă curent
Niciun afişaj – operaţie corectă

Afişarea mesajelor
de alarmă

Selectarea şi afişarea mesajelor de alarmă
Nivel de autorizare a afişării. Dacă nu este afişat
niciun nivel, comanda este la nivelul 0 - nivelul
dumneavoastră de operare.
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Temperatură
exterioară

Afişarea temperaturii exterioare curente (afişată doar dacă există un
senzor de temperatură exterioară). În plus, faza lunii este afişată noaptea.
În ceea ce priveşte TopTronic® E online, sunt afişate condiţiile climatice curente.
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Informaţii
generator de
căldură activ

Afişează temperatura curentă în generatorul de căldură activ. Dacă
este instalată o centrală solară, este afişată şi temperatura colectorului.
Dacă generatorul de căldură/centrala solară este activ(ă) curent, acest
lucru este indicat cu portocaliu.
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Informaţii

Informaţii detaliate despre sistem

10

Etapa lunii, ora şi
data

Afişarea orei şi datei curente. În ceea ce priveşte TopTronic® E online,
este afişată faza curentă a lunii.

11

Apă caldă

Afişează temperatura curentă a apei calde menajere, dacă este
necesar.
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Meniu principal

Acest element de operare accesează meniul principal.
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Prezent

Începe încălzirea imediată, este activat programul de zi „All day” →
(Primul program de zi).
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Absent

Utilizat doar pentru comutarea rapidă dacă veţi lipsi doar pentru câteva ore.
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Program
săptămânal

Înapoi la programul săptămânal

16

Simboluri speciale

14

= mod vară
= protecţie la îngheţ când pompa este pornită
= uscarea şapei
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LISTĂ DE VERIFICARE ÎN CAZUL DEFECȚIUNILOR

7.

Listă de verificare în caz de defecţiuni

Defecţiune

Inspecţie/cauză

Remediu

Cazanul pe gaz -- Este conectat la sursa de alimentare?
nu porneşte

Vezi
pagina

-- Verificaţi siguranţele
-- Verificaţi conectarea la priză
-- Apăsaţi butonul de pornire/oprire
(pentru ca LED-ul să se aprindă)

-- Ventilul de gaz este deschis?

-- Deschis

-- Afişajul de service luminează intermitent? -- Apăsaţi tasta Reset
-- Informaţi departamentul de service clienţi
-- Este disponibilă alimentarea cu gaz?
(4 sau 5 luminează intermitent pe afişajul
de service)

-- Deschideţi ventilul de gaz
-- Contactaţi compania furnizoare de gaz

Radiatoarele nu -- Vanele cu sertar din turul şi returul de -- Deschis
se încălzesc
încălzire sunt deschise?
-- Butonul de pornire/oprire este în poziţia -- Pornire
„OPRIT”?
-- Apăsaţi butonul de pornire/oprire
(LED-ul este stins)
(pentru ca LED-ul să se aprindă)
-- Timpii de încălzire au fost setaţi corect?

-- Verificaţi descrierea din instrucţiunile de
operare pentru termostat

-- Verificaţi nivelul/presiunea apei

-- Completaţi şi aerisiţi sistemul de încălzire

-- Robineţii radiatorului sunt deschişi?

-- Deschis

-- Pompa circuitului
funcţionează

Nu există apă
caldă

i

de

încălzire

nu

-- Desfaceţi şurubul de blocare
-- Rotiţi viguros capătul arborelui cu o
şurubelniţă până când nu mai opune
rezistenţă.

-- Vana de amestec nu se deschide automat

-- Deschideţi manual; contactaţi Departamentul de service clienţi

-- Pompa de încărcare nu funcţionează

-- Desfaceţi şurubul de blocare
-- Rotiţi viguros capătul arborelui cu o
şurubelniţă până când nu mai opune
rezistenţă.

-- Există aer în ţeava de încărcare?

-- Dacă este posibil, aerisiţi manual
-- Operaţi manual gura de aerisire automată

9

16

Utilizaţi lista de verificare de mai sus când efectuaţi verificările în cazul unor defecţiuni.
Dacă nu puteţi remedia defecţiunea, contactaţi specialistul în instalaţii de încălzire sau departamentul de service clienţi Hoval.
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VERIFICAREA NIVELULUI APEI

8.

Verificarea nivelului apei

Presiunea apei din instalaţie trebuie citită pe manometru de pe cazan.
Dacă presiunea apei este prea joasă (mai puţin de
1,5 bar), informaţi instalatorul sau completaţi cu
apă.
Reumplerea instalaţiei de încălzire
Instalaţia de încălzire poate fi umplută şi completată cu
apă obişnuită de la robinet. În situaţii excepţionale, calitatea apei poate varia foarte mult şi este posibil să nu
fie întotdeauna potrivită pentru umplerea instalaţiei de
încălzire (apă foarte corozivă sau foarte dură). Vă rugăm
să contactaţi o companie autorizată în astfel de situaţii.
Respectaţi procedura de mai jos
• Utilizaţi butonul de pornire/oprire
pentru a opri dispozitivul (afişaj stins), presiunea apei este afişată pe
manometru.
• Trebuie să deschideţi robineţii de închidere de pe conductele de tur şi retur.
• Robinetul de umplere şi golire a cazanului este accesibil dedesubtul acestuia.
• Deschideţi robinetul şi umpleţi uşor cu apă în timp ce
verificaţi nivelul apei pe manometru.
• Aerisiţi instalaţia pe la radiatoare.

16
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CUM PUTEȚI ECONOMISI ENERGIE

ENERGIE

9.

Cum să economisiţi energie

Temperaturile ambiante şi perioadele de funcţionare
ale instalaţiei de încălzire au o influenţă semnificativă
asupra consumului de combustibil.
Reducerea temperaturii ambiante cu 1°C va determina o economie de combustibil de până la 6%. Din
acest motiv, reţineţi următoarele sfaturi:
• Evitaţi temperaturi ambiante peste 20°C şi reglaţi
corespunzător instalaţia de încălzire.
• Este indicat să opriţi radiatoarele în camerele care nu
sunt utilizate, cât timp nu există riscul de îngheţ şi de
daune cauzate de umezeală structurii clădirii sau mobilierului.
• În spaţiile de locuit principale, persoanele, televizoarele,
şemineurile, sobele şi lumina solară directă generează
căldură suplimentară. Acestea nu pot fi compensate de
un termostat dependent de condiţiile climatice. Prin urmare, ar putea fi eficientă instalarea unei telecomenzi
(RS 30) sau a unui senzor ambiant sau montarea de
supape de radiator termostatice în camerele respective.
Curenţii din locuinţă nu sunt doar neplăcuţi, ci indică
şi pierderi de energie termică.

Izolaţia va ajuta la menţinerea căldurii valoroase.
Profitaţi de aceste posibilităţi şi...
• Închideţi storurile ferestrelor şi uşilor pe durata nopţii.
• Asiguraţi-vă că, în camerele neîncălzite, conductele de
căldură şi apă caldă nu sunt izolate.
Menţinând temperatura radiatoarelor la o valoare
cât mai mică posibil va preveni pierderile inutile de
căldură.
Din acest motiv, este important să vă asiguraţi
că radiatorul poate emana căldura în cameră fără
obstrucţionări. Prin urmare, evitaţi:
• Acoperirea radiatoarelor
• Pervazurile care nu permite circulaţia aerului pentru că
sunt aglomerate cu obiecte.
Sunt posibile economii şi în cazul încălzirii apei.
• Setaţi temperatura apei calde la cea mai joasă valoare
posibilă Aflaţi la ce temperatură este încă disponibilă
suficientă apă caldă.
• Dacă aţi instalat o pompă de circulaţie a apei calde,
este eficient dacă o opriţi pe durata nopţii, cu un temporizator.

Şi puteţi economisi combustibil dacă...
• Ţineţi uşile şi ferestrele închise iarna.
• Închideţi gurile hornului după stingerea focului.
• Porniţi ventilatoarele de aerisire din bucătărie şi baie
doar atunci când este necesară extracţia vaporilor şi
mirosurilor.
• Aerisiţi doar pentru perioade scurte, dar frecvent.
• Sigilaţi uşile şi ferestrele pentru a preveni pierderile
constante.
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PROGRAMUL DE SERVICE/VÂNZĂRI HOVAL

10.

Programul de service/vânzări Hoval

Un contract de întreţinere are mai multe avantaje
• Instalaţia dumneavoastră de încălzire este întotdeauna ajustată optim - astfel reduce costurile şi protejaţi
mediul.
• O fiabilitate de funcţionare sporită deoarece, pe durata
operaţiilor de întreţinere, pot fi identificate şi soluţionate
din timp posibile cauze ale unei defecţiuni.
• Setările optime şi întreţinerea periodică măresc şi mai
mul durata de viaţă a instalaţiei dumneavoastră de
încălzire.
• Preţul total atrăgător.
Specialiştii Hoval sunt bine instruiţi şi vă vor oferi
servicii de încredere.
Pentru a plasa o comandă, vă rugăm să contactaţi managerul regional de service; acesta colaborează îndeaproape cu tehnicienii de service. Astfel, vă asiguraţi că o vizită
de service este efectuată imediat.

Cu gama noastră de produse, vă putem oferi soluţii
pentru clădiri noi sau conversii de orice dimensiune. Tehnologia sistemului modern şi inovator de
la Hoval include:
Instalaţii generatoare de căldură
Staţii de încălzire compacte, pe ulei sau gaz, cazane pe
ulei, gaz şi lemne, arzătoare, instalaţii pe bază de energie
solară (colectoare) şi pompe de căldură pentru generarea de căldură din aer, apă şi surse geotermale.
Instalaţii de distribuţie de căldură şi servicii de
construcţie
Calorifere (cazane) radiatoare, pereţi de încălzire, convectoare, elemenţi de încălzire la temperatură joasă,
termostate de încălzire şi ventilaţie, pompe de circulaţie,
precum şi rezervoare de ulei din plastic/beton.
Sisteme de recuperare a căldurii şi sisteme industriale de ventilaţie
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România
Hoval SRL
Voluntari
Jud. Ilfov
Șos. Pipera-Tunari, nr. 4E-F, 077190
Telefon +40 410.30.00
Fax +40 410.30.44
www.hoval.ro

Principality of Liechtenstein
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
LI-9490 Vaduz
Phone +423 399 24 00
Fax
+423 399 24 11
www.hoval.com

Responsabilitate pentru energie si mediu

