Date tehnice
Instrucțiuni de instalare
TopGas® clasic (35,45,50,60,80,100,120)

Cazane în condensație pe gaz cu montare pe perete
pentru gaz metan și lichefiat

Interval de puteri nominale la 40/30 °C
și gaz natural
45-TopGas® clasic (35) 7,4 - 35,5 kW
45-TopGas® clasic (45) 8,5 - 45,3 kW
45-TopGas® clasic (50) 10,8 - 51,0 kW
45-TopGas® clasic (60) 12,2 - 62,0 kW
45-TopGas® clasic (80) 14,7 - 81,0 kW
45-TopGas® clasic (100) 21,3 - 100,0 kW
45-TopGas® clasic (120) 22,7 - 120,0 kW

Produsele Hoval trebuie instalate și puse în funcțiune
doar de experți calificați. Aceste instrucțiuni se adresează exclusiv specialiștilor. Instalațiile electrice vor
fi executate numai de către un electrician (autorizat).

Pot ﬁ modiﬁcate

|
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Cazanele în condensație pe gaz cu montare pe perete
TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120), în conformitate
cu EN 15502-1/15502-2-1, sunt concepute și aprobate pentru utilizare ca generatoare de căldură pentru
instalații de încălzire cu apă caldă, cu temperaturi de
tur permisibile până la 85 °C. Acestea sunt concepute
pentru funcționare redusă, controlată continuu, în instalațiile de încălzire.
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NOTE IMPORTANTE

1.

Note importante

Următoarele puncte trebuie respectat când efectuați lucrări asupra TopGas® clasic:
ATENȚIE

!

Dacă simțiți miros de gaze arse sau gaze
• evitați flăcările deschise și
apariția scânteilor,
• nu fumați,
• scoateți sistemul din funcțiune,
• închideți vana de închidere a gazului,
• Deschideți ferestrele și ușile

• Sistemul poate fi pus în funcțiune doar dacă au fost respectate toate standardele relevante și reglementările
privind siguranța. Cu toate acestea, pentru operarea de
probă, trebuie îndeplinite cel puțin următoarele condiții:
-- Vană de siguranță instalată (instalație închisă)
-- Sistem de comandă în funcțiune (conectat la rețeaua
de alimentare)
-- Instalația este umplută cu apă
-- Vasul de expansiune este conectat
-- Cazan conectat la un racord de gaze arse, instalat în
conformitate cu reglementările relevante.
-- Presetare arzător.
• Când efectuați operații de întreținere și reparații.
-- Permiteți răcirea cazanului în condensație pe gaz.
-- Opriți cazanul în condensație pe gaz și deconectați
alimentarea.
-- Închideți vana de închidere a gazului.
-- Închideți toate vanele de închidere de pe unitate
(apă rece, debit încălzire și retur).
-- Dacă lucrările asupra componentelor care transportă apă ale cazanului în condensație pe gaz nu sunt
efectuate corect, se poate scurge mediu de încălzire,
cauzând opărirea.
-- După efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere,
atașați din nou toate capacele înlăturate.
-- Nu depășiți presiunea maximă de operare și temperatura de operare (vezi eticheta tip) pentru cazanul în
condensație pe gaz.
-- Deschideți toate vanele de închidere de pe unitate
(apă rece, debit încălzire și retur).
-- Deschideți vana de închidere a gazului.

1.1

În momentul livrării

1.2

Garanție

1.3

Instrucțiuni

Efectuați o inspecție vizuală imediat după primirea cazanului. Dacă identificați daune, urmați pașii necesari indicați în contractul de livrare. Transportatorul va suporta
costul reparațiilor.

Nu cad sub incidența garanției defecțiunile cauzate de:
-- Nerespectarea acestor instrucțiuni
-- Nerespectarea instrucțiunilor de operare
-- Instalarea greșită
-- Modificările neautorizate
-- Manevrarea incorectă
-- Materiale de alimentare contaminate (gaz, apă, aer de
ardere)
-- Adaosul de aditivi chimici nepotriviți la agentul termic
-- Daune cauzate de aplicarea forței
-- Coroziunea cauzată de compuși halogeni
(de ex., vopsea, adezivi, solvenți)
-- Coroziune cauzată de nerespectarea calității indicate
a apei

Toate instrucțiunile relevante pentru sistemul dumneavoastră pot fi găsite în manualul sistemului Hoval! În cazuri excepționale, instrucțiunile pot fi găsite împreună cu
componentele!
Alte surse de informații:
-- Catalogul Hoval
-- Standarde, reglementări

AVERTISMENT
Alimentarea instalației de temperatură poate
fi întreruptă doar prin deconectarea de la priză (de ex., întrerupător multipolar).
AVERTISMENT
Toate circuitele electrice de alimentare trebuie oprite înainte de accesarea terminalelor.
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1.4

Reglementări, aprobări oficiale

Pentru instalarea și operarea sistemului, trebuie respectate următoarele reglementări și principiile generale de
inginerie acceptate:
Germania
• DIN EN 12831 Sisteme de încălzire în clădiri - Metodă
pentru calcularea sarcinii termice proiectate
• DIN EN 13384 Instalații pentru gaze de ardere - Metode de calculare a tehnologiei termice și de tur
• DIN EN 12828 Instalații de încălzire în clădiri - Proiectarea instalațiilor de apă caldă.
• VDI 2035 Prevenirea daunelor prin coroziune și formarea de depuneri de calcar în instalațiile de încălzire cu
apă caldă.
• Ordonanță a statelor federale privind automatele de ardere
• DVGW-TRGI 86-96
• Specificații tehnice ale companiilor furnizoare de gaz
• VDE 0100 pentru instalații electrice și TAB
(cerințe privind conexiunile tehnice ale companiei relevante de furnizare a energiei)
• Buletin tehnic ATV M251
• Reglementări pentru prevenirea accidentelor
-- VBG 1 Reglementări generale
-- VBG 4 Instalații și echipamente electrice
Austria
• ÖNORM 12831 Instalații de încălzire pentru clădiri
-- Procedură pentru calcularea sarcinii standard de încălzire
• ÖNORM 13384 Sisteme pentru gaze reziduale
-- Proceduri pentru calcularea căldurii și fluxului
• ÖNORM 12828 Instalații de încălzire pentru clădiri
-- Proiectarea instalațiilor de apă caldă
• ÖNORM H5152 Economizoare pentru aparate în condensație pentru instalații cu furnal
• ÖNORM H5195-1 Prevenirea daunelor cauzate de
coroziune
• M 7443, (Partea 2,3,7) Dispozitive pe gaz cu arzătoare
atmosferice
• M 7446, Aparate în condens pentru combustibili gazoși
• M 7457, Aparate pe gaz cu arzătoare de suprafață cu
pre-mixare, asistate mecanic
• M 7444, Cazane speciale pe gaz, cu arzătoare atmosferice
• M 7459, Aparate pe gaz cu comandă combinată sau
comandă pe gaz și aer
• ÖVGW TR-Gas (Confederația Austriacă pentru Gaze
și apă - Îndrumări tehnice)
• Specificații tehnice ale companiilor furnizoare de gaz

De asemenea, trebuie respectate reglementările autorităților locale de construcție, companiilor de asigurări și cele
privind operațiile de curățare a coșurilor. Când utilizați gazul drept combustibil, trebuie respectate și reglementările
companiei responsabile cu furnizarea gazului și trebuie
obținute orice aprobări oficiale necesare.
Reglementările care guvernează eliminarea
și tratamentul condensului sunt supuse specificațiilor autorităților locale responsabile de
furnizarea apei și se pot abate de la ghidul
ATVM251 privind apele reziduale. Vă rugăm
să contactați autoritatea responsabilă de furnizarea apei pentru detalii cu privire la reglementările locale aplicabile.

1.5

Transport și depozitare

În momentul recepției unității, vă rugăm să înlăturați ambalajul și să verificați dacă produsul livrat este complet,
conform comenzii dumneavoastră și dacă a fost avariat
în timpul transportului.
Unitatea trebuie transportată și depozitată întotdeauna în
ambalajul original. Depozitarea temporară a cazanelor în
condensație Hoval poate fi efectuată doar în ambalajul
original și în locații protejate împotriva intemperiilor. Condițiile ambiante în timpul depozitării trebuie să respecte
următoarele valori limită:
-- Temperatura aerului:
-10 °C - +50 °C
-- Umiditatea aerului: 50-85 % umiditate relativă
-- Fără condens

și alte standarde și norme publicate de CEN, CEN ELEC,
DIN, VDE, DVGW, TRD și organismul legislativ.
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SIGURANȚĂ

2.

Măsuri de siguranță

2.1

Niveluri de avertizare
PERICOL

!

...indică o situație de pericol imediat, care cauzează accidente grave sau fatale dacă nu
este evitată.
AVERTISMENT

!

...indică o situație posibilă de pericol, care
poate cauza accidente grave sau fatale dacă
nu este evitată.
ATENȚIE

!

...indică o situație posibilă de pericol, care
poate cauza accidente minore sau ușoare
dacă nu este evitată.
INDICAȚII IMPORTANTE
...indică o situație posibilă de pericol, care
poate cauza daune materiale dacă nu este
evitată.

2.2

Simboluri de avertizare

!

Avertisment general al unei zone de pericol

Avertizează asupra tensiunilor electrice periculoase

2.3

Informationen
Informații:
Se furnizează informații importante.
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DATE TEHNICE

3.

3.1

Date tehnice

Date tehnice pentru TopGas® clasic (35,45,50,60)

Tip

(35)

(45)

(50)

(60)

•
•
•
•
•
•

Capacitate termică nominală la 80/60°C, gaz natural
Capacitate termică nominală la 40/30 °C, gaz natural
Capacitate termică nominală la 80/60°C, propan 3)
Capacitate termică nominală la 40/30°C, propan 3)
Sarcină termică nominală pentru gaz natural 1)
Sarcină termică nominală cu propan 3)

kW
kW
kW
kW
kW
kW

6,7-32,5
7,4-35,5
9,5-32,9
10,5-36,3
6,9-33,0
9,8-34,0

7,7-40,8
8,5-45,3
10,4-41,5
11,5-45,8
7,9-42,1
10,7-42,8

9,4-45,5
10,8-51
9,7-46,8

11,1-56,0
12,2-62,0
14,1-55,4
15,5-61,1
11,4-57,7
14,5-57,1

•
•
•
•
•

Presiune termică de operare max./min.
Temperatură de operare max.
Capacitate apă cazan
Cantitate minimă a apei de circulație
Greutate cazan (fără capacitate apă, incl. carcasă)

bar
°C
l
l/h
kg

4/1
85
4,0
300
89

4/1
85
4,0
350
89

4/1
85
5,4
390
99

4/1
85
5,4
470
99

%

98,6/88,8

97,8/88,1

97,2/88,6

98,2/88,5

%

109,6/98,4

109,4/98,6

108,1/97,5

109,2/98,4

%
%
Wați

109,1/98,3
106,1/95,6
95
6

109,0/98,2
106,0/95,5
95
6

105
6

109,1/98,3
106,1/95,6
105
6

27
8,8/8,8

28
8,8/8,8

8,8/8,8

27
8,8/8,8

• Eficiența cazanului la 80/60°C la sarcină maximă
(referitor la valoarea de încălzire Hi/valoarea calorifică Hs)
• Eficiența cazanului la 30% sarcină parțială (EN 15502)
(referitor la valoarea de încălzire Hi/valoarea calorifică Hs)
• Grad normal de eficiență (DIN 4702-8)
40/30 °C
(referitor la valoarea de încălzire Hi/valoarea calorifică Hs) 75/60 °C
• Pierderi de căldură în stand-by la 70 °C
• Clasă NOx (EN 15502)
• Factori de emisii standard
Oxid de azot NOx
• Conținut de CO2 la emisie max./min. de gaze arse

mg/kWh
%

• Dimensiuni
• Racorduri
Tur/Retur
Gaz
Aer/gaze de ardere Ø
• Presiune de curgere gaze min./max.
Gaz natural E/LL
Gaz lichefiat
• Consumul de gaz când acesta este furnizat la 15 °C /1013 mbar:
Gaz natural E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hi = 9,97 kWh/m3
Gaz natural LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) Hi = 8,57 kWh/m3
Gaz propan 3) (Hi = 25,9 kWh/m3)
•
•
•
•
•
•
•

Tensiune de funcționare
Tensiunea de alimentare a tabloului de comandă
Consum electric min./max.
Consum de energie până la standby
Tip de protecție
Cea mai mică temperatură ambiantă în timpul funcționării
Cea mai mare temperatură ambiantă în timpul funcționării

Consultați desenul la scară
Zoll
Zoll
mm

Rp 1¼”
R ¾”
C100/150

Rp 1¼”
R ¾”
C100/150

Rp 1¼”
R ¾”
C100/150

Rp 1¼”
R ¾”
C100/150

mbar
mbar

17,4-50
37-50

17,4-50
37-50

17,4-50
37-50

17,4-50
37-50

m3/h
m3/h
m3/h

0,7-3,3
0,8-3,4
0,4-1,3

0,8-4,2
0,9-4,9
0,4-1,7

0,9-4,6
1,1-5,3
-

1,1-5,8
1,3-6,7
0,6-2,2

V/Hz
V/Hz
Wați
Wați
IP
°C
°C

230/50
24/50
21/65
7
20
5
40

230/50
24/50
21/78
7
20
5
40

230/50
24/50
25/102
7
20
5
40

230/50
24/50
25/102
7
20
5
40

61
40-50

61
40-50

63
40-50

63
40-50

3,1
4-6

4,0
4-6

4,5
4-6

5,4
4-6

• Nivel de zgomot
- Nivel de zgomot la încălzire. (EN 15036 Partea 1) (în funcție de aerul ambient) dB(A)
• Nivel presiune sonoră (în funcție de condițiile de configurare) 2)
dB(A)
• Cantitate de condens (gaz natural) la 40/30°C
• Nivel pH a condensului

l/h

• Instalații pentru gaze arse: cerințe, valori
Clasa de temperatură
Tip conexiune
Debit gaze de ardere la sarcină termică nominală
kg/h
Debit gaze de ardere la cea mai joasă sarcină termică
kg/h
Temperatură gaze arse la randament nominal și funcționare la 80/60°C°C
Temperatură gaze arse la randament nominal și funcționare la 40/30 °C°C
Temperatură gaze arse la cel mai mic randament termic nominal
°C
și funcționare la 40/30 °C
Temperatură maximă permisă a aerului de combustie
°C
Volum aer de combustie
Nm3/h
Presiune de alimentare a conductei de aer/gaze arse
Pa
Curent/subpresiune maxim(ă) pe conducta de evacuare a gazelor arse
Pa
1)

2)
3)

T120

54,8
10,3
61,5
40,3

T120
T120
B23, C53(x), C63(x)
70,6
78,5
11,8
14,6
65,3
62,6
45,5
40,1

T120

95,1
17,1
65,6
44,8

31

31

30

31

50
41,3
120
-50

50
53,1
120
-50

50
58,1
140
-50

50
71,6
140
-50

Figurile se referă la Hi. Seria cazanului este testată cu privire la setarea EE/H. Cu o setare din fabrică a coeficientului Wobbe
de 15,0 kWh/m3, funcționarea cu un coeficient Wobbe de 12,0 până la 15,7 kWh/m3 este posibilă fără resetare.
Comparați notele pentru planificare.
Figurile se referă la Hi. TopGas® clasic este potrivit și pentru amestecurile de propan/butan (gaz lichid).
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DATE TEHNICE
3.2

Date tehnice pentru TopGas® clasic (80,100,120)

Tip

(80)

(100)

(120)

•
•
•
•
•
•

Capacitate termică nominală la 80/60°C, gaz natural
Capacitate termică nominală la 40/30 °C, gaz natural
Capacitate termică nominală la 80/60°C, propan 3
Capacitate termică nominală la 40/30 °C, propan 3
Sarcină termică nominală pentru gaz natural 1
Sarcină termică nominală cu propan 3

kW
kW
kW
kW
kW
kW

13,3-73,1
14,7-81,0
18,4-72,4
20,3-79,9
13,7-75,4
19,0-74,7

19,1-90,4
21,3-100,0
22,9-90,4
25,3-100,0
19,8-93
23,7-93

20,4-107,6
22,7-120
23,7-107,6
26,1-120
21,1-111,5
24,6-111,5

•
•
•
•
•

Presiune termică de operare max./min.
Temperatură de operare max.
Capacitate apă cazan
Cantitate minimă a apei de circulație
Greutate cazan (fără capacitate apă, incl. carcasă)

bar
°C
l
l/h
kg

4/1
85
5,4
550
99

4/1
85
7,0
800
116

4/1
85
7,0
800
116

%

97,6/88

98,3/88,6

97,7/88,0

%

109,6/98,7

110,9/99,9

109,0/98,2

%
%
Wați

109,0/98,2
106,0/95,5
105
6

109,4/98,6
106,1/95,6
115
6

109,4/98,6
106,1/95,6
115
6

28
8,8/8,8

26
8,8/8,8

27
9,2/8,8

• Eficiență cazan la 80/60 °C la sarcină completă
(referitor la valoarea de încălzire Hi/valoare calorifică Hs)
• Eficiență cazan la sarcină parțială 30% (EN 15502)
(referitor la valoarea de încălzire Hi/valoare calorifică Hs)
• Grad normal de eficiență (DIN 4702-8)
(referitor la valoarea de încălzire Hi/valoarea calorifică Hs)
• Pierderi de căldură în stand-by la 70 °C
• Clasă NOx (EN 15502)
• Factori de emisii standard
Oxid de azot NOx
• Conținut de CO2 la emisie max./min. de gaze arse

40/30 °C
75/60 °C

mg/kWh
%

• Dimensiuni
• Racorduri
Tur/Retur
Gaz
Aer/gaze de ardere Ø
• Presiune de curgere gaze min./max.
Gaz natural E/LL
Gaz lichefiat
• Consumul de gaz când acesta este furnizat la 15°C/1013 mbar:
Gaz natural E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hi = 9,97 kWh/m3
Gaz natural LL -(Wo = 12,4 kWh/m3) Hi = 8,57 kWh/m3
Gaz propan 3 (Hi = 25,9 kWh/m3)
•
•
•
•
•
•
•

Tensiune de funcționare
Tensiunea de alimentare a tabloului de comandă
Consum electric min./max.
Consum de energie până la standby
Tip de protecție
Cea mai mică temperatură ambiantă în timpul funcționării
Cea mai mare temperatură ambiantă în timpul funcționării

Consultați desenul la scară

Rp 1¼”
R ¾”
C100/150

Rp 1½”
R ¾”
C100/150

Rp 1½”
R ¾”
C100/150

mbar
mbar

17,4-50
37-50

17,4-50
37-50

17,4-50
37-50

m3/h
m3/h
m3/h

1,4-7,5
1,6-8,8
0,7-2,9

1,98-9,32
2,31-10,85
0,91-3,59

2,04-10,7
2,47-13,02
0,95-4,17

V/Hz
V/Hz
Wați
Wați
IP
°C
°C

230/50
24/50
26/138
7
20
5
40

230/50
24/50
24/168
7
20
5
40

230/50
24/50
24/202
7
20
5
40

63
45-55

63
45-55

63
45-55

7,1
4-6

8,9
4-6

10,3
4-6

T 120

T 120

T 120

124,5
20,6
74,4
52,0
31
50
92,8
140
-50

155
?
69
48
?
50
115,2
140
-50

186
?
74,9
52,7
?
50
132,3
140
-50

Zoll
Zoll
mm

• Nivel de zgomot
- Nivel de zgomot la încălzire. (EN 15036 Partea 1) (în funcție de aerul ambient) dB(A)
• Nivel presiune sonoră (în funcție de condițiile de configurare) 2
dB(A)
• Cantitate de condens (gaz natural) la 40/30°C
• Nivel pH a condensului
• Instalații pentru gaze arse: cerințe, valori
Clasa de temperatură
Tip conexiune
Debit gaze de ardere la sarcină termică nominală
Debit gaze de ardere la cea mai joasă sarcină termică
Temperatură gaze arse la randament nominal și funcționare la 80/60°C
Temperatură gaze arse la randament nominal și funcționare la 40/30 °C
Temperatură gaze arse la cea mai mică sarcină termică și funcționare la 40/30 °C
Temperatură maximă permisă a aerului de combustie
Volum aer de combustie
Presiune de alimentare a conductei de aer/gaze arse
Curent/subpresiune maxim(ă) pe conducta de evacuare a gazelor arse
1

2
3

8

l/h

kg/h
kg/h
°C
°C
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa

Figurile se referă la Hi. Seria cazanului este testată cu privire la setarea EE/H. Cu o setare din fabrică a coeficientului Wobbe de 15,0
kWh/m3, funcționarea cu un coeficient Wobbe de 12,0 până la 15,7 kWh/m3 este posibilă fără resetare.
Comparați notele pentru planificare.
Figurile se referă la Hi. TopGas® clasic este potrivit și pentru amestecurile de propan/butan (gaz lichid).
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3.3

Dimensiuni TopGas® clasic (35-80)

Măsurători (mm)
• Spațiu lateral 50 mm
• Distanța față de tavan, în funcție de sistemul utilizat pentru evacuarea gazelor arse
• Față 500 mm

Vedere de jos

1
2
3
4
5

Racord gaz R ¾″
Tur R 1¼″
Retur R 1¼″
Evacuare condens DN 40
Racord de aer LAS pentru
gaze ardere/combustie C100/150
6 Capac panou de comandă
7 Supapă de siguranță
8 Supapă cu bilă
4 217 176 / 01
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3.4

Dimensiuni TopGas® clasic (100, 120)

Măsurători (mm)
• Spațiu lateral 50 mm
• Distanța față de tavan, în funcție de sistemul utilizat pentru evacuarea gazelor arse
• Față 500 mm

Vedere de jos

1
2
3
4
5

Racord gaz R ¾″
Tur R 1½″
Retur R 1½″
Evacuare condens DN 40
Racord de aer LAS pentru
gaze ardere/combustie C100/150
6 Capac panou de comandă

10

4 217 176 / 01

DATE TEHNICE
3.5

Rezistență la curgere pe partea cu apa de încălzire

TopGas® clasic (35,45)

TopGas® clasic (60,80)
300

Rezistență la curgere (mbar)

Rezistență la curgere (mbar)

300
250
200
150
100
50
0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Debit volum (m3/h)

250
200
150

100
50
0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Debit volum (m3/h)

TopGas® clasic (100.120)
300

Rezistență la curgere (mbar)

1.26
2.53
250
3.87
5.13
200
6.47
7.8

8.82
32.35
70.59
120.59
185.29
261.76

150
100
50
0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Debit volum (m3/h)

3.6

Scurtă descriere a funcțiilor
automatului de ardere BIC 335

Automatul de ardere poate fi operat fără regulator (TTE)
și fără stație de cameră (RS-OT) și, prin urmare, include
următoarele funcții:
-- PWM fan (230 V~)
-- Regim de funcționare cu modulație
-- Intrări pentru Senzor tur
Senzor retur
Senzor gaze arse
Comutator presiune gaz
Comutator presiune aer:
(neutilizată)
Comutator presiune apă
Termostat prag de siguranță:
(termostat extern pentru gaze de ardere)
Senzor pentru rezervor ACM
Senzor exterior
Intrare de inhibare:
(blocarea arzătorului)
-- Redare stare „Defecțiune”
(poate fi inversată prin setarea parametrilor)
-- Control supapă cu trei căi pentru încălzire/ACM sau
controlul pompei de încărcare (ieșiri 230 V~); ieșirea
pentru supapa cu trei căi/pompa de încărcare ACM
poate fi inversată cu ajutorul unui parametru.
-- Electrod comun pentru aprindere și supravegherea flăcării (ionizare)
4 217 176 / 01

-- Permite controlul vanei de gaz principale (posibil, vana
LPG)/ ventilator cameră cazan
-- Interfață de afișare
-- Interfață OpenTherm (RS-OT, TTE)
-- Interfață RS 232 la PC
-- Încercări de pornire: 4
-- Timp de siguranță: 5 sec
-- Perioadă de aprindere: 5 sec
-- Timp de aerisire anterioară: 20 sec
-- Timp de temporizare a pompei principale/de încălzire
(230 V ~): 10 min
-- Timp de temporizare pentru supapa cu trei căi/pompa
de încărcare ACM: 2 min
-- Interblocare repornire după solicitare de căldură: 2 min
-- Interblocare repornire după blocare temperatură: 2 min
Siguranțe
Automatul de ardere este prevăzut cu o siguranță. Dacă
această siguranță (2AT) se arde, afișajul va rămâne stins,
deși comutatorul principal este activat.
Curent de ionizare
Valoarea curentului de ionizare este afișată la nivelul informațiilor din sub-nivelul 8. Accesul la nivel de informații
este explicat în Capitolul 3.7.
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3.7

Modul de comandă pentru instalație de încălzire
Elemente de operare pe panoul de comandă al cazanului/modulul de comandă de bază G04.4
Modulul de comandă de bază poate fi upgradat cu un set de termostate RS-OT (G04.4) sau TopTronic® E
ZE1
În mod normal, utilizatorul nu trebuie să seteze termostatul de bază.
Toate setările au fost efectuate de instalator sau producător.

Afișaj: mod

Afișaj: temperatură

Modificarea
valorilor

Salvarea
setărilor

RESETARE
Eliminarea defecțiunilor (afișajul
luminează intermitent dacă există o defecțiune)

Selectarea setării
(parametru) de modificat (de
ex., temperatură boiler)

PORNIT/OPRIT

Manometru

Poziție normală,
Poziție de pornire

temperatură tur curentă

Modul standby

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fr
Su

12

Valoare
indicație

Parametru
indicație

Funcție

nicio indicație

Mod
indicație

Selectare funcții
(selectare pas cu pas pe afișaj)

Semnificație, descriere
== Standby, nicio solicitare de căldură, perioadă de așteptare, supapă de gaz principală
==Clătire
==Aprindere
==Arzător „pornit” în timpul încălzirii
==Arzător „pornit” în timpul generării de apă caldă
==Comutator presiune aer defect
(nu este utilizat niciun comutator de presiune aer)
==Arzător „oprit” în timpul încălzirii
(temp. tur > temp. Tur ref. + blocare operație încălzire decalată)
==Timp de temporizare pompă în timpul încălzirii
==Timp de temporizare pompă în timpul operației ACM
==Arzător „oprit” în timpul operației ACM
(temp. tur > ref. Temp. tur + par. 1 (2AB))
==Protecția la îngheț este activă
==Funcționarea scurtă pe timp de vară este activă
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Este posibil
să citiți valorile curente
de aici

Punctul luminează intermitent

Mod informare

Setările pot fi modificate
în acest mod.
1. Selectați modul de parametri
(apăsați de două ori tasta de
mod)
Parametrul (P.7) și valoarea
setării sunt afișate alternativ.
2. Selectați parametrul
de modificat (tastă de pas)
3.

Modificați setarea cu ajutorul tastelor + -

0
1
2
3
4
5
6
7
8
P. 7

Indicație valoare

Semnificație, descriere

Temperatură curentă a turului
(temperatură apă încălzire)
de ex., 40°
Temperatură curentă retur
de ex., 60°
Temperatură curentă în boiler
de ex., 3°
Temperatură exterioară curentă
de ex., 55°
Temperatură curentă gaze arse
de ex., 50°
Setați valoarea turului în timpul operației de încălzire
de ex., 70°
Setați valoarea turului în timpul operației ACM
de ex., 23 RPM Viteză ventilator în sute rpm
de ex., 4 µ A Curent de ionizare
60
= valoare de referință ACM
dacă nu este anexat niciun dispozitiv TopTronic®
de ex., 45°

P. 18

80

= Temp. Max. tur în timpul operației de încălzire
Temperatură tur

Apare un punct

Mod parametri

Procedură:

Parametru
indicație

Funcție

Indicație mod

DATE TEHNICE

4. Salvați
(apăsați o singură dată tasta de stocare)

Par. 18

Temperatură
exterioară

Parametri suplimentari doar cu modul de service

Reveniți la modul standby
automat, după 20 de minute
sau apăsând tasta mod.
Setarea codului de service
Pentru a seta codul, trebuie apăsate simultan tastele
„Mod” și „Pas”. Cifra care luminează intermitent poate fi
modificată cu ajutorul tastelor „” și „-”. Tasta „Pas” este
utilizată pentru a comuta între cifre. Codul complet este
confirmat și salvat cu tasta „Stocare”. Ecranul face trecerea la nivelul de afișare după 20 de minute.
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Nivel parametri (punct constant)
Nivelul parametrilor este indicat de un punct constant
după cel de-al doilea caracter.
Dacă nu este apăsată niciuna dintre tastele „+” sau „-”,
„P” + numărul parametrului și apoi valoarea parametrului
corespunzător sunt afișate alternativ. Valoarea parametrului corespunzător poate fi modificată apăsând tasta
„+” sau „-”. Modificările efectuate sunt salvate apăsând
„Stocare” și sunt confirmate prin iluminarea intermitentă a
afișajului de două ori - (așteptați acest semnal intermitent
înainte de a apăsa o altă tastă!). Dacă tasta „Stocare” nu
este apăsată, setarea nu este aplicată.
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3.8

Parametri de setat

Parametrul 7 (2AH) – valoare setată, încărcare ACM –
Acest parametru este utilizat pentru a defini valoarea setată pentru temperatura ACM, dacă nu este conectată
nicio stație de cameră sau niciun termostat TopTronic®
E (H-Gen). Dacă o valoare setată este transferată prin
magistrala OT, va fi aplicată.

Parametrul 21 (2BK) – temperatură exterioară maximă –
Dacă este depășită temperatura exterioară maximă definită aici, solicitarea de căldură nu se mai aplică. Imediat
ce este atinsă valoarea parametrizată, este aplicată temperatura minimă de încălzire definită în cadrul parametrului 20 (2BJ).

Parametrul 8 (2AI) – timp de temporizare pompă pentru
ACM –
Aici, puteți defini timpul de temporizare pentru pompă
după finalizarea solicitării ACM. Timpul de temporizare
este eficient înainte de trecerea la operația de încălzire și
înainte de trecerea la modul Standby (trecerea la Standby pe RS-OT sau termostat) sau OPRIREA automatului
de ardere. De asemenea, este eficient și în momentul în
care este atinsă temperatura ACM dorită și nu există o
solicitare pentru operația de încălzire.

Parametrul 22 (2BL) – întârziere de comutare după blocarea temperaturii în timpul operației de încălzire –
După oprirea cazanului în urma creșterea temperaturii,
adică după depășirea unei valori setate plus decalajul setat, pornirea cazanului ca răspuns la o solicitare de căldură viitoare este întârziată pentru o perioadă definită de
acest parametru, indiferent dacă valoarea se încadrează
în histerezis.

Parametrul 9 (2AJ) – perioada anti-legioneloză
Încălzirea periodică până la temperatura setată în cadrul
Parametrului 2AF este realizată pentru obținerea protecției anti-legioneloză. Intervalul în care se întâmplă acest
lucru trebuie setat aici. La o setare 0, funcția anti-legioneloză este dezactivată.
Parametrul 10 (2AK) – Viteză maximă a ventilatorului în
modul ACM –
Acest parametru definește viteza maximă a ventilatorului
în timpul operației ACM.
Parametrul 18 (2BH) – Temperatură maximă de încălzire
(La temperatură exterioară minimă) –
Valoarea setată aici definește temperatura de tur aplicată când temperatura exterioară scade sub „temperatura
exterioară minimă” specificată în Parametrul 19 (2BI) sau
dacă nu este conectat un senzor exterior. Dacă magistrala OT transmite o valoare setată către automatul de ardere, această valoare este limitată de valoarea definită aici.
Parametrul 19 (2BI) – temperatură exterioară minimă –
Acest parametru definește temperatura exterioară minimă, adică, dacă temperatura exterioară scade sub
această valoare, temperatura turului trebuie să fie egală
cu temperatura definită de parametrul 18 (2BH).
Parametrul 20 (2BJ) – Temperatură minimă de încălzire
(la temperatură exterioară maximă) –
Dacă senzorul exterior măsoară valoarea setată în cadrul
parametrului 21 (2BK), este aplicată temperatura minimă
de încălzire parametrizată. Dacă temperatura măsurată
de senzorul exterior depășește valoarea parametrizată,
solicitarea de căldură este resetată.
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Parametrul 23 (2BM) – întârziere de comutare după solicitarea de căldură în timpul operației de încălzire –
Imediat după o solicitare de căldură, repornirea cazanului
este întârziată. Acest lucru înseamnă că, dacă valoarea
setată a automatului de ardere este resetată cu ajutorul
magistralei OT, iar cazanul este oprit în consecință, perioada de inactivitate a cazanului în momentul aplicării
unei noi valori setate este cel puțin egală cu timpul setat
aici.
Parametrul 24 (2BN)
– timp de temporizare pompă timpul încălzirii –
Timpul setat aici definește timpul de temporizare a pompei după încheierea operației de încălzire.
Parametrul 25 (2BO)
– viteză maximă a ventilatorului în timpul operației de încălzire –
Acest parametru definește viteza maximă a ventilatorului,
care poate fi aplicată în timpul operației de încălzire în %.
Parametrul 60 (2GE) – timp de așteptare după deschiderea ventilului principal de gaz/ activarea ventilatorului din
camera cazanului –
Dacă este în așteptare o solicitare a arzătorului, pornirea cazanului este întârziată cu același timp setat aici. În
această perioadă de așteptare, necesară pentru deschiderea supapei principale de gaz sau pentru pre-ventilare
cu ajutorul ventilatorului din camera cazanului, afișajul
indică „0”.
Parametrul 61 (2GF) – supapă de gaz principală externă
(posibil supapa LPG)/ventilator cameră cazan prezent –
Acest parametru indică dacă este conectată o supapă de
gaz principală externă sau un ventilator în camera cazanului.
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Parametrul 62 (2GG) – încărcare ACM (comutare / pompă) –
Acest parametru indică dacă există o pompă pentru încărcarea ACM sau dacă este utilizat un singur comutator
pe lângă pompa principală.
Setarea „0” înseamnă un KKP (randament pompă) și suplimentar este utilizat un comutator (randament comutator). Setarea „1” înseamnă că pompa cu randament (X85/6) funcționează doar în modul încălzire, iar pompa ACM
cu randament X8-7/8 devine activă în modul ACM.
Parametrul 63 (2GH) – pompă – valoare minimă PWM –
Acest parametru specifică randamentul minim permisibil
al pompei PWM în %. Valoarea PWM minimă este aplicată în cazul unui randament minim al cazanului.
Parametrul 64 (2GI) – pompă - valoare PWM maximă –
Acest parametru specifică randamentul maxim permisibil
al pompei PWM în %. Valoarea PWM maximă este aplicată în cazul unui randament maxim al cazanului. Viteza
pompei crește liniar între randamentul minim și maxim al
cazanului.
Parametrul 65 (2GJ) – supapă cu trei căi inversată –
Evacuarea pentru supapa cu trei căi poate fi inversată cu
ajutorul acestui parametru.
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INSTALARE

4.

4.1

Instalare

Descriere a Hoval TopGas clasic
®

Schimbătorul de căldură al Hoval TopGas® clasic (35,45,
60,80,100,120) include o carcasă din aluminiu rezistentă
la coroziune, prin care apa de încălzire curge în serie-paralel, de jos în sus. Un ventilator trage înăuntru aer de
combustie prin orificiile din capacul superior al carcasei,
din camera instalației sau prin intermediul unei instalații
de aer-gaze arse (pentru operare independentă de aerul
ambiant).
O cantitate predefinită de gaze arse este amestecată cu
aer de combustie în fața ventilatorului, prin intermediul
unei unități de comandă cu gaz și aer. Amestecul omogen de gaze arse/aer este apoi trimis către arzătorul de
suprafață cu pre-mixare, prin intermediul unui distribuitor
pentru combustie cu emisii reduse.
Arzătorul de suprafață cu pre-mixare este realizat din plasă de oțel inoxidabil rezistent la temperaturi ridicate, optimă pentru protecția împotriva deteriorării prin supraîncălzire.
Designul schimbătorului de căldură este de natură ca gazele arse să fie răcite până sub punctul de rouă al gazelor arse, la temperaturi de sistem joase corespunzătoare.
Ca urmare a exploatării suplimentare a căldurii latente a
gazelor arse (utilizarea valorii calorifice), Hoval TopGas®
clasic (35,45, 60,80,100,120) operează la niveluri de eficiență foarte ridicate. După ieșirea din schimbătorul de
căldură, gazele arse răcite sunt trimise către sistemul de
gaze arse.

4.1.1

Vas de expansiune cu diafragmă

4.1.2

Carcasa cazanului

4.1.3

Supapă gaz

4.1.4

Unitate de comandă pentru arzător cu gaz și
regulator de căldură

4.1.5

Pompă circuit de încălzire

4.1.6

Alimentarea cu apă caldă

4.1.7

Produse furnizate

TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120) este livrat fără a
avea instalată o pompă a circuitului de încălzire. Trebuie
instalată local o pompă pentru circuitul de încălzire, cu o
dimensiune suficientă.

Hoval TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120) poate fi
combinat cu un boiler ACM (de ex., Hoval CombiVal).
Senzorii boilerului și pompa de încărcare trebuie conectați la terminalele corespunzătoare ale termostatului TopGas® clasic (vezi diagrama de conexiuni electrice de pe
cazan).

-- Manometru
-- Aerisire automată în turul cazanului
-- Sifon din plastic în evacuarea pentru condens
-- Comutator de presiune apă ca protecție împotriva deficitului de apă
-- Senzor de temperatură gaze arse
-- Racord gaz R ¾″
-- Cablu electric, de aproximativ 1,5 m lungime, cu fișă
-- Dispozitiv de monitorizare presiune gaz

În funcție de condițiile hidraulice, trebuie instalat un vas
de expansiune cu diafragmă de dimensiuni suficiente, cu
o presiune inițială cu cel puțin 0,3 bari mai mare decât
presiunea hidrostatică locală.

Tablă de oțel, acoperit cu pudră albă, secțiunile frontale
sunt ușor detașabile.

Sistem cu comandă pe gaz Honeywell VK4125V +
VK4615 pentru reglarea automată a raportului de gaz/aer
de combustie, vezi capitolul 5.7.1.

Automat de ardere BIC 335 (pentru descriere scurtă, vezi
capitolul 3.6).
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4.1.8

Denumirea componentelor TopGas® clasic

4

2

7
1
3
9

10

11

12
6
8

5

Fig. 01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Amortizor de zgomot
Comutator presiune
Ventilator
Conexiune alimentare aer pentru
gaze arse
Comutator presiune apă
Senzor de temperatură gaze arse
Senzor temperatură tur
Senzor temperatură retur
Electrod de aprindere/ionizare
Schimbător de căldură
Supapă gaz
Dispozitiv de monitorizare presiune
gaz
Comutator PORNIT/OPRIT
Panou de comandă pentru automatul
de ardere
Modul de comandă TTE (opțional)
Manometru
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Fig. 02
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4.2

Camera de instalare a cazanului

Cazanele în condensație Hoval din seria TopGas® clasic
(35,45,60,80,100,120) pot fi combinate cu conducte de
gaze arse care
a) trag în interior aer de combustie din camera instalației (sistem pe gaz dependent de aerul ambiant)
b) trag în interior aer de combustie din exterior, prin intermediul unui sistem închis (sistem pe gaz independent de aerul ambiant)
Camerele în care sunt instalate cazanele trebuie să respecte reglementările locale aplicabile (ordonanța privind
instalațiile cu ardere, reglementările autorității pentru prevenirea incendiilor). În special, prevederile:
-- DVGW - TRGI 86-96
trebuie respectate și implementate.
În cazul funcționării dependente de aerul ambiant, trebuie
să vă asigurați că aerul de combustie nu este contaminat
(praf, depuneri de materiale ...) și nu conține substanțe
agresive (halogeni precum clorură, fluorură etc.). Cazanele pe gaz nu trebuie conectate la conducta de alimentare cu gaz sau puse în funcțiune până la finalizarea tuturor
lucrărilor de construcții în camera în care sunt instalate.

4.2.1

Instalarea cazanului

Hoval TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120) este livrat
astfel.
Cutie: Cazan; componente carcasă; instrucțiuni
de instalare și operare.
NOTĂ
Cazanul nu trebuie așezat pe elementele
sale de legătură.

NOTĂ
În cazul modernizării unui sistem de încălzire vechi cu un vas de expansiune deschis,
acesta trebui convertit într-un sistem de încălzire «închis» cu un vas de expansiune cu
diafragmă și o supapă de siguranță.

4.3.1

De asemenea, recomandăm includerea unui
contract de întreținere!

Cazanul este montat în poziția dorită pe perete. Spațiu
lateral: cel puțin 5 cm; distanță față de plafon: trebuie respectat spațiul necesar pentru tipul și dimensiunile conductelor pentru aer de combustie și gaze arse.
Vă rugăm să observați dimensiunile și instrucțiunile din graficele din capitolele 3.3 și 3.4.

4.3

Comutatoare hidraulice

Hoval TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120) este conceput pentru funcționare continuă controlată (temperatură
ambiantă controlată/cazan cu termostat în funcție de condițiile climatice și circuit de încălzire controlat) fără limită
inferioară de temperatură.
Vă rugăm să respectați notele din documentele de configurare ale companiilor Hoval responsabile referitoare la
comutatoarele hidraulice potrivite.
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Ghid tehnic pentru comutatoarele hidraulice

• Este recomandată instalare unui colector de nămol în
conducta de retur a cazanului (respectați dimensiunile
corecte).
• Trebuie prevăzut un vas de expansiune de dimensiuni
corespunzătoare.
• Presiunea inițială minimă în vasul de expansiune trebuie să fie de 1,2 bari, iar presiunea de lucru în cazan
trebuie să fie de 1,5 bari.
• Pompa trebuie conectată în conducta de retur a cazanului, iar vasul de expansiune pe partea de sucțiune a
pompei.
• Dacă nu poate fi atinsă presiunea sistemului (de ex.,
instalații de încălzire centrală pe acoperiș), vasul de
expansiune trebuie instalat în conducta de tur a cazanului. (Notă: începând de la 70°C, este necesar un vas
succesiv suplimentar).
• Instalațiile cu
-- aport continuu de oxigen (de ex., sisteme de încălzire în pardoseală fără conducte din plastic împotriva
difuziei) sau
-- aport intermitent de oxigen (de ex., care necesită
completarea frecventă)
trebuie prevăzute cu circuite separate.

4.3.2

Limitator de presiune a apei pentru protecție împotriva deficitului de apă

Pentru a proteja cazanul împotriva unei presiuni a apei/
unui nivel al apei excesiv de mic(ă), trebuie montat standard un comutator de presiune a apei pe distribuitorul de
retur (conectorii AMP în pozițiile 1 și 3). Cazanul este oprit
dacă presiunea apei scade sub 1 bar („P27” este indicat
pe afișaj). Vă rugăm să verificați presiunea instalației și
să completați cu apă, dacă este necesar.
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4.3.3

Frână gravitațională

Este recomandată instalarea unei frâne gravitaționale
pentru a evita pierderile de căldură din cauza circulației
gravitaționale (important în special în cazul înlocuirii instalațiilor deschise existente). Frâna gravitațională este
necesară pentru funcționarea pe timp de vară, cu boilerul
încălzit indirect al rezervorului.

4.3.4

Volum minim de circulație a apei

4.3.5

A se furniza local

În timpul funcționării arzătorului, o pompă de circulație
trebuie să fie întotdeauna în funcțiune. Trebuie asigurat
întotdeauna volumul minim de circulație a apei, indicat în
datele tehnice.

A se utiliza un vas de expansiune adaptat instalației de
încălzire, volumului de apă și presiunii hidrostatice.

4.3.6

Integrare hidraulică
Exemple

TopGas® clasic (100.120)
Cazan pe gaz cu
-- boiler autonom
-- 1 circuit direct
3
4
Schemă
hidraulică BDDE020

5

6

7

8

BA

RS
-OT

B1

T

T

TopGas classic ³ 35
M5

T

P

BW

SLP

T
T

RS-OT
B1
BA
BW
SLP
M5

Stație în cameră (OpenTherm)
Limitator temperatură tur (dacă este necesar)
Senzor exterior
Senzor boiler
Pompă circuit solar
Pompă circuit cazan
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
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TopGas® clasic (100.120)
Cazan pe gaz cu
-- boiler autonom
-- 1 circuit direct
2-- 1 circuit direct + 1-...
3
4
Circuit(e) amestec
Schemă hidraulică BDDE030

5

6

7

8

AF

RBM
TTE-GW

TTE-WEZ

VF1

T

TopGas classic ³ 35

T

DKP

B1.1

T

T

MK1
T
YK1

P
SF

SLP

M5

T
T

P

Opțiune
Option
/
Opzione

TTE-WEZ

m: 24.03.2015

VF1
B1.1
n: 4.1
MK1
BDDE030.dwg
2YK1
AF
SF
DKP
SLP
M5

: ...

Opțiune
RBM
TTE-GW
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Generator de căldură pentru modul de bază TopTronic® E
(instalat)
Verbindungshinweise /
Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
temperatură tur 1
Notice /Senzor
Nota / Remarque:
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Limitator temperatură tur (dacă este necesar)
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Pompă circuit amestec 1
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
Dispozitiv
acționare vană4 de amestec 1
3
5
6
7
8
Senzor exterior
Senzor boiler
Pompă pentru circuitul de încălzire fără dispozitiv de mixare
Pompă încărcare boiler
Pompă circuit cazan
Modul de comandă din camera în care se află TopTronic® E
Gateway TopTronic® E
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4.3.7

Conexiunea conductelor

Conductele sunt conectate direct la racordurile de tur/
retur după finalizarea instalării cazanului. Vă rugăm să
respectați simbolurile conexiunilor conductelor din capitolele 3.3 și 3.4.

4.4

Racord de gaze arse, coș și evacuare condens
Condensul din conducta de gaze arse poate
fi evacuat întotdeauna prin intermediul cazanului.

Din cauza conținutului de vapori de apă din gazele arse
la temperaturi joase și a condensului rezultat în interiorul
instalației de gaze arse, cazanului în condensație pe gaz
nu pot fi conectate la coșuri domestice convenționale.
Evacuarea pentru gaze arse trebuie să respecte reglementările aplicabile și cerințele specifice ale ghidurilor
DVGW (TRGI) și ÖVGW.
În Elveția, ghidul VKF (ediția 1993, clauza 3.4.8) specifică
faptul că trebuie instalat un limitator de temperatură a gazelor arse pe gura de evacuare a unității sau pe conducta
de gaze arse.
Există două moduri posibile de evacuare a gazelor arse
din cazanele în condensație pe gaz:
a) utilizarea unor conducte speciale pentru gaze arse,
aprobate de autoritățile de construcție,
b) utilizarea unor instalații de gaze arse rezistente la
umiditate, care sunt aprobate pentru temperaturi de
peste 40°C ale gazelor arse, conectate la cazanul în
condensație pe gaz, în camera de instalare a cazanului, prin intermediul unor conducte aprobate pentru
gaze arse.
În ambele cazuri, secțiunile transversale și lungimile maxime trebuie calculate pe baza curgerii și a temperaturii
gazelor arse și pe baza presiunii de livrare maxime disponibile la orificiul de evacuare a gazelor arse (DIN 4705).
Vezi capitolele 3.1 și 3.2.
În general, calculul se efectuează pe baza diagramelor
sau tabelelor furnizate de producătorul instalației de gaze
arse rezistentă la umiditate sau al conductei de gaze arse
aprobate. În unele cazuri, producătorul poate efectua calculul cu ajutorul unui program de calcul special pentru
produsul specific.
Vă recomandăm să consultați inspectorul regional de coșuri înainte de a proiecta și instala o instalație de evacuare a gazelor arse pentru un cazan în condensație pe gaz.
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4.4.1

Conducte de gaze arse aprobate conform
legislației construcțiilor

Gazele arse evacuate de cazanul în condensație pe gaz
Hoval TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120) pot fi extrase cu ajutorul unei conducte de gaze arse etanșe, rezistentă la temperatură și coroziune. Doar instalațiile de
gaze arse aprobate și testate în țara sau statul respectiv
(în Austria, trebuie respectate cerințele de aprobare din
provinciile respective) pot fi conectate la Hoval TopGas®
clasic (35,45,60,80,100,120). Producătorii conductelor
de gaze arse furnizează elemente adecvate pentru conexiunea la cazan, pentru tranziția de la gura de evacuare
a gazelor are la conducta de gaze arse. Gura de evacuare a gazelor arse de pe cazanul Hoval TopGas® clasic
(35,45,60,80,100,120) are un racord concentric pentru
gaze arse, ø 100/150 mm.
Recomandăm instalarea unei piese de legătură (racord pentru gaze arse pe conducta
verticală pentru gaze arse) cu același diametru ca și racordul de gaze arse de pe cazanul
TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120).
În momentul proiectării și instalării racordurilor de gaze
de ardere, trebuie respectate instrucțiunile producătorului
cu privire la amplasare și ghidare și cerințele legislației
privind clădirile. Vă recomandăm să consultați în timp util
persoana responsabilă cu inspecția regională a coșurilor.
Distribuitorul dumneavoastră Hoval vă poate furniza o instalație aprobată de gaze arse pentru sistemul dumneavoastră TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120).
Vă rugăm să respectați informațiile tehnice furnizate împreună cu racordul de gaze arse.
AVERTISMENT

!

Orificiu de evacuare a gazelor arse pentru
conducte de gaze arse supradimensionate.
-- Pentru sistemele de gaze arse de la furnizori terți (racord de aer/gaz de ardere
versiunea C63/C63X), trebuie utilizat un
conector cu C100/150 (toleranță de +1/0,5%).
Următoarele se aplică doar în țările în care
este permisă montarea unei conducte în perete:
Pentru cazanele de tip C53, orificiul de admisie a aerului pentru aerul de combustie nu
trebuie să fie pe peretele opus orificiului de
evacuare a gazelor arse.

Din cauza temperaturii joase a gazelor de ardere, se formează condens în conducta de gaze arse și în echipamentul de protecție împotriva vântului.
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4.4.2

Conductă de aer/gaze de ardere

Variante de proiectare

Aer de combustie extras din mediul înconjurător, ᴓ80 PPS

B23
Evacuarea gazelor arse în coș, aspirația aerului din mediul înconjurător.
Piesă terminală a gurii de evacuare a gazelor arse, pe acoperiș.

Aer de combustie extras din mediul înconjurător, ᴓ80/125 PPS/aluminiu
C13/C13x
Evacuarea gazelor arse și admisia aerului prin peretele exterior, în același interval
de presiune.

C33/C33x
Evacuarea gazelor arse și admisia aerului prin coș trebuie să se realizeze în același
interval de presiune. Piesă terminală verticală a conductei de evacuare a gazelor
arse.

C53/C53x
Admisia aerului și evacuarea gazelor arse în exterior, în zone cu presiune diferită.
Piesă terminală verticală a conductei de evacuare a gazelor arse.

C63/C63x
Dispozitiv dezvoltat special pentru conectarea la instalații de aer/gaze arse aprobate separat.

22
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4.4.3

Instrucțiuni cu privire la planificarea proiectului,
sisteme de gaze arse

Trebuie respectate toate normele și legile regionale și naționale aplicabile, referitoare la ghidarea racordurilor de
gaze arse.
Orificiu de măsurare
Fiecare racord de alimentare și evacuare trebuie prevăzut cu un orificiu de testare (inclus deja în seturile de construcție). Acestea trebuie amplasate astfel încât să poate
fi accesate cu ușurință pentru efectuarea unei măsurători.
Ajustare lungime
Elementele cu lungime concentrică nu trebuie scurtate.
Introduceți elementele de compensare a lungimii sau reductoarele pentru a ajusta la lungimile necesare.
Lungimea racordurilor de gaze arse de bază poate fi redusă. Însă, capetele tăiate trebuie șlefuite cu atenție pentru a evita deteriorarea garniturii piesei de legătură.
Distanțator
Când instalați racordurile într-o coloană, trebuie utilizat
un distanțier cel puțin la fiecare 2 metri. Pentru a asigura susținere pentru coș, cel mai jos element trebuie fixat
(șină portantă sau clemă).
Temperatură gaze arse
Sistemele Hoval cu racord de gaze arse E80 PP, E100
PP, E80 Flex PP, E100 Flex PP, C80/125 PP, C100/150
PP și E130 PP sunt rezistente la temperaturi de 120°C pe
perioade îndelungate.
Racorduri de legătură
Racordurile de legătură orizontale trebuie ghidate cu o
pantă descendentă de cel puțin 5 cm pentru fiecare metru liniar, în direcția cazanului, pentru a asigura curgerea
condensului către cazan fără dificultăți. Întreaga instalație
de evacuare trebuie instalată astfel încât condensul să nu
se poată acumula în niciun punct.

Coloana coșului
Pentru o conexiune concentrică a coșului, în care aerul
de combustie este alimentat prin coș, trebuie respectate
următoarele secțiuni transversale minime ale coșului:
Secțiune transversală 150 mm x 150 mm pentru coșuri
dreptunghiulare, sau Ø 170 mm diametru pentru coșuri
rotunde.
Pentru determinarea dimensiunilor coșului, trebuie luată
în considerare instalarea distanțierelor.
În cazul conexiunilor de coș simple, trebuie instalată o
grilă în scopul realizării ventilației inverse în coloană.

4.4.4

Condiții de instalare în camere închise

• La configurarea tubului de admisie, trebuie respectate
următoarele:
-- Orificiul de admisie a aerului trebuie să poate fi accesat ușor și să aibă un grătar de protecție sau un
echipament de protecție împotriva vântului.
-- Orificiul de admisie a aerului nu trebuie să fie niciodată blocat (frunze, zăpadă etc.).
-- Nu depozitați substanțe chimice sau otrăvitoare în
apropierea orificiului de admisie a aerului.
-- Nu instalați conducta de admisie a aerului în apropierea orificiilor hotei de extracție sau a altor echipamente de extracție a aerului.
Izolator de trecere
Următoarele se aplică doar în țările în care este permisă
montarea de conducte în perete:
Pentru cazanele de tip C53, orificiul de admisie a aerului
pentru aerul de combustie nu trebuie să fie pe peretele
opus orificiului de evacuare a gazelor arse.

AVERTISMENT

!

Conductele pentru gaze are trebuie protejate
împotriva slăbirii accidentale a conexiunilor
înfundate.
Evacuare condens
Condensul care se acumulează în racordul de
gaze arse poate fi evacuat prin cazan.
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4.4.5

Exemple de concept pentru
funcționarea dependentă de aerul ambiant

Set de asamblare
TG K1 E80 PP / TG K1 E80 Flex PP
Înălțime maximă eficientă a racordului de
gaze arse (m)
Höhe [m]

Utilizați instalația de gaze arse potrivită de la Hoval sau o
instalație de gaze arse certificată în conformitate cu DIN
EN 14471. Pot fi utilizate și instalații de gaze de ardere
din oțel inoxidabil conforme cu EN 483.

Bază de dimensionare
Următoarele diagrame au fost calculate pornind de la altitudine geografică de 1000 m deasupra nivelului mării.

Dacă
necesar,
Fallseste
erforderlich
ist
introduceți
o piesă de
ein InspektionsT-Stückîn
einzusetzen
inspecție
formă de T

35
30
25

TopGas® clasic (35)

20
15

TopGas® clasic (45)

10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

Anbindeleitung [m]
Lungime orizontală maximă
a racordului de legătură (m)

Grilă
Gitter
zur pentru
Schachtventilație
hinterlüftung

inversă în coloană

Exemplu TG K1 E80/125 PP
1

Reductor E100 PP -> E80 PP

2

Inspecție piesă în formă de T cu orificiu de măsurare E80 - 90° PP

3

Racord E80 placă de susținere 220 x 220 mm
cu garnitură de etanșare și tub de protecție Ø 150 mm, L = 300 mm

4

Lungime element E80 L = 450 mm PP

5

Șină portantă E Suport conductă gaze arse în coloană

6

Arcă de susținere E80 - 90° PP

7

Set distanțator E80 (2 piese) din polipropilenă
pentru centrarea tubului în coloană; 3 seturi

8

Tub terminal E80 L = 500 mm până în partea de sus E80 oțel inoxidabil

9

Partea superioară E80 pentru capătul coșului pentru ventilație inversă
cu capac coloană 400 x 400 mm, bandă de fixare și garnitură inelară

Pentru a stabili lungimea totală a racordului de gaze arse
și a celui de aer de combustie, lungimile totale pot fi obținute din diagrame și calculate pentru instalarea cu coș
simplu.
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33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
0
1
2
3
4
Lungime orizontală maximă a racordului de legătură (m)

TopGas® clasic (60)
Set de montaj TG K2 E100 PP-A
Set de montaj TG K2 E100 Flex PP-A
Înălțime maximă eficientă a racordului de gaze arse (m)

TopGas®

Înălțime maximă eficientă a racordului de gaze arse (m)

TopGas® clasic (35,45)
Set de montaj TG K2 E100 PP-A
Set de montaj TG K2 E100 Flex PP-A

Aer de
Verbrennungsluft
combustie

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Lungime orizontală maximă a racordului de legătură (m)

4,5

4 217 176 / 01

INSTALARE

Verbrennungsluft
Aer de combustie

9
8
Falls erforderlich ist
Dacă
este necesar,
ein Inspektions-Tintroduceți
o piesă de
Stück einzusetzen

inspecție în formă de T

7
6

TopGas® clasic (35,45)
Set de asamblare
TG K1 C80/125 PP
TG K1 C80/125 Flex PP
25
20
15
Höhe [m]

Exemple de concept pentru
funcționarea independentă de aerul ambiant

Înălțime maximă eficientă a racordului de gaze arse (m)

4.4.6

0
0

Exemplu TG K1 C80/125 PP
1

Piesă în formă de T pentru inspecție cu orificiu de măsurare
C80/125 PP

2

Piesă ajustare lungime C80/125 L = 315-440 mm

3

Racord C80/125 placă de susținere cu manșon de îmbinare 220
x 220 mm și tub de protecție Ø 150 mm, L = 300 mm

4

Lungime element E80 L = 450 mm PP

5

Șină portantă E Suport conductă gaze arse în coloană

6

Arcă de susținere E80 - 90° PP

7

Set distanțator E80 (2 piese) din polipropilenă
pentru centrarea tubului în coloană; 3 seturi

8
9

Tub terminal E80 L = 500 mm până în partea de sus E80 oțel
inoxidabil
Partea superioară E80 pentru capătul coșului pentru ventilați inversă cu capac coloană 400 x 400 mm, bandă de fixare și garnitură inelară
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1

2

3

4

5

6

Anbindeleitung [m]

Lungime orizontală maximă a racordului de legătură (m)

TopGas® clasic (35,45)
Set de asamblare TG K2 C100/150 PP-A
Set de asamblare TG K2 C100/150 Flex PP-A

20
15
Höhe [m]

Înălțime maximă eficientă a racordului de gaze arse (m)

25

10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

Lungime orizontală maximă a racordului de legătură (m)
Anbindeleitung [m]

TopGas® clasic (60)
Set de asamblare TG K2 C100/150 PP-A
Set de asamblare TG K2 C100/150 Flex PP-A
Înălțime maximă eficientă a racordului
de gaze arse (m)
Höhe [m]

®

TopGas

TopGas® clasic (45)

5

5
4
3
2
1

TopGas® clasic (35)

10

25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

[m]
Lungime orizontală maximăAnbindeleitung
a racordului
de legătură (m)
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TopGas® clasic (35)
Set de asamblare
TG K-LAS C80/125 PP
TG KD-LAS C80/125 PP

11

VerbrennungsAer de combustie
luft

Înălțime maximă eficientă a racordului de gaze arse (m)

10
9
Dacă
necesar,
Falls este
erforderlich
ist
ein Inspektionsintroduceți
o piesă de
Stück einzusetzen
inspecție în formă de T

8
7
6

12
10
8
6
4
2

TopGas®(35)

0
0

1

2

3

4

5

6

Lungime orizontală maximă a racordului de legătură (m)

5
4
3
TopGas

®

2
1
pentru
GitterGrilă
zur Schachthinterlüftung
ventilație
inversă
coloană

în

Exemplu TG K-LAS1 C80/125 PP
1

Reductor concentric
C100/150 -> C80/125 PP alb

2

Piesă în formă de T pentru inspecție cu orificiu de măsurare
C80/125 PP
Piesă ajustare lungime C80/125 L = 315 - 440 mm

3
4

Placă de susținere pentru conducta prin perete
C80/125, 220 x 220 mm

5

Montură pentru conducta prin perete
D = 150 mm, L = 300 mm

6

Șină portantă E Suport conductă gaze arse în coloană

7

Arcă de susținere C80/125- 90° PP

8

Set distanțator E130 (2 piese) din oțel flexibil;
trebuie utilizat un distanțator cel puțin la fiecare 2 metri

9

Partea superioară E130 pentru capătul coșului pentru ventilație
inversă cu capac pentru coloană

10

Șină D = 125

11

Capac LAS C80/125 PP conductă de gaze arse din oțel
inoxidabil, albă
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Aer de
Verbrennungsluft
combustie

erforderlich
DacăFalls
este
necesar,ist
ein Inspektions-Tintroduceți
o piesă de
Stück einzusetzen
inspecție
în formă de T

Înălțime maximă eficientă Höhe
a racordului
[m] de gaze arse (m)

Min
.

1m

Set de asamblare
TG AW C80/125 PP
12
10
8

TopGas® clasic (35)

6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

Lungime orizontală maximă
a racordului
Anbindeleitung
[m] de legătură (m)

Höhe [m]

TopGas®

Înălțime maximă eficientă a racordului de gaze arse (m)

Set de asamblare
TG AW2 C100/150 PP

Exemplu TG AW2 C100/150 PP
1
2

Piesă în formă de T pentru inspecție cu orificiu de măsurare
C100/150 PP
Piesă ajustare lungime C100/150 L = 315 - 440 mm

3

Racord de perete concentric cu placă de susținere 220 x 220 mm
C100/150 albă (RAL9016)

4

Suport perete exterior Ø 150 mm incl. material de montaj,
oțel inoxidabil

5

Piesă în formă de T cotită C100/150

6

Distanțier perete exterior Ø 150 mm oțel inoxidabil

7

Tava de colectare cu bol C100/150 pentru execuția pe acoperiș
(înclinație 25 - 55° ajustabilă), placă de susținere 500 x 500 mm

8

Șină

9

Capac LAS C100/150 PP conductă de gaze arse din oțel inoxidabil,
albă
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18
16

TopGa ®
s

14

TopGa ®
s

12
10

TopGa ®
s

8

clasic

(45)

clasic

(35)

clasic

(60)

6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

Anbindeleitung [m]
Lungime orizontală maximă
a racordului de legătură (m)

6
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Lungimi maxime ale conducte de evacuare
TG DHZ1 C80/125PP
TopGas® clasic (35):

9m

TopGas clasic (45):

6m

®

Aer de combustie
Verbrennungs-

TG DHZ2 C100/150PP

luft

4

TopGas® clasic (35):

16 m

TopGas® clasic (45):

19 m

TopGas clasic (60):

11 m

®

3

Falls erforderlich
ist
Dacă
este necesar,
ein Inspektions-Tintroduceți
o piesă de
Stück einzusetzen
inspecție
în formă de T

2
1

TopGas®

Exemplu TG DHZ2 C100/150 PP
1

Piesă ajustare lungime C100/150
cu orificiu de măsurare pentru gaze arse și aer de alimentare; PP

2

Piesă ajustare lungime
C100/150 L = 315 - 440 mm

3

Tava de colectare cu bol C100/150 pentru execuția pe acoperiș
(înclinație 25 - 55° ajustabilă),
placă de susținere 500 x 500 mm, roșu cărămiziu

4

Manșon admisie aer/gaze arse C100/150 inclusiv clemă pentru
conductă, roșu cărămiziu

28
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4.5

Evacuarea și neutralizarea condensului

Condensul generat în cazanele în condensație pe gaz
trebuie eliminat în sistemul public de canalizare sau în
stații separate de tratare a apei, în conformitate cu reglementările aplicabile și - unde este prevăzut - trebuie
neutralizate inițial.
Vă rugăm să respectați instrucțiunile autorităților locale responsabile cu tratarea apelor
reziduale.

În Austria:
Vă rugăm să respectați ghidul de urbanism pentru economizoarele în condensație pentru instalații cu furnal, din
ÖNORM H 5152 și în special cele din ÖVGW (G 41).
Este important să contactați autoritățile relevante înainte
de proiectarea și instalarea cazanului pentru a vă asigura
că scurgerea pentru condens este proiectată și instalată
conform reglementărilor.
Conducta de scurgere cu sifon trebuie ghidată
într-o gură de scurgere.

4.6

Racord gaz
AVERTISMENT

!

Instalarea conductei de gaz și prima punere
în funcțiune trebuie efectuate de un expert
autorizat.

Trebuie respectate reglementările aplicabile în țările respective (ghidul ÖVGW, DVGW- TRGI 86-96, DIN 4750)
și cerințele impuse de compania locală de furnizare a gazului.
Trebuie instalat un dispozitiv de închidere manuală (ventil de închidere a alimentării cu gaz) în conformitate cu
cerințele locale, în amonte de cazan. Vă rugăm să întrebați la compania locală de gaz dacă este obligatorie
instalarea unui filtru de gaz aprobat între dispozitivul de
închidere manuală și cazan pentru a evita defecțiunile ca
urmare a contaminării gazului cu particule de murdărie.
În Germania, anumite reglementări locale de construcție
necesită instalarea unui ventil de închidere cu declanșare
termică direct în fața cazanului. Vă rugăm să contactați
autoritatea locală de construcție pentru detalii cu privire
la reglementările aplicabile.
AVERTISMENT

!
4.7

Este obligatoriu să verificați toate conductele
de gaz cu privire la scurgeri înainte de prima
punere în funcțiune a cazanului.

Conexiune electrică
AVERTISMENT
Alimentarea instalației de temperatură poate
fi întreruptă doar prin deconectarea de la priză (de ex., întrerupător multipolar).
AVERTISMENT
Toate circuitele electrice de alimentare trebuie oprite înainte de accesarea terminalelor.
ATENȚIE
Conexiunea electrică (senzori, pompe și
restul dispozitivelor și componentelor care
trebuie conectate) trebuie realizată în conformitate cu standardele aplicabile ale asociațiilor profesionale recunoscute la nivel național
sau internațional.
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4.7.1

Reglementări privind conexiunile electrice

Toate lucrările electrice de instalare, în special implementarea unor măsuri de protecție, trebuie efectuate în
conformitate cu legislația aplicabilă și orice reglementări
specifice impuse de compania locală de electricitate; trebuie respectate, în special, cerințele locale.
În timpul asamblării sistemului, trebuie respectate cerințele VDE 0100 și ale reglementărilor impuse de compania
responsabilă de furnizarea electricității.
Reglementări pentru prevenirea accidentelor
„Reglementări generale (VBG1)”
„Instalații și echipamente electrice (VBG4)”
Conexiunile electrice trebuie realizate în conformitate cu
diagrama de conexiuni de pe cazan. Diagrama de conexiuni nu include măsurile de protecție. Trebuie implementate măsurile de protecție corespunzătoare în timpul
instalării sistemului și în momentul conectării unității, în
conformitate cu VDE 0100 și reglementările companiei
locale de electricitate.

4.7.3

Modulul de comandă a cazanului/diagrama de
conexiuni

Conexiunile electrice trebuie realizate în conformitate cu
diagrama de conexiuni de pe cazan.

4.7.4

Conectarea regulatorului de căldură

4.7.4.1 TopTronic® RS-OT

Există opțiunea operării TopGas® clasic (35,
45,60,80,100,120) cu un modul de comandă TopTronic®
RS-OT montat extern. Vă rugăm să solicitați reprezentantului Hoval să vă prezinte în detaliu randamentul acestui regulator.

4.7.4.2 TopTronic® E

Opțional, TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120) poate fi
prevăzut cu un modul de comandă integrat TopTronic® E.

Cazanele pot fi instalate doar în camere care respectă
cerințele clasei de protecție a unității (IP20). Pentru a
evita tensiunile de inducție, cablurile de joasă și înaltă
tensiune (230 V~) trebuie ghidate separat, la distanță de
cel puțin 10 cm. În cazul în care cablurile sunt amplasate
în tuburi de protecție, cablurile de joasă și înaltă tensiune
trebuie separate cu ajutorul unor separatoare.

4.7.2

Conexiune electrică (rețea) 230 V, 50 Hz

Cazanul este livrat pre-cablat și gata de conexiune. Are
un cablu electric cu o lungime de aprox. 1,5 m, cu o fișă.
Trebuie instalată o priză în apropierea cazanului (la cel
mult 1 m față de marginea carcasei cazanului).
Siguranța de rezervă selectată trebuie să asigure că nu
sunt depășite valorile limită specificate în Datele tehnice.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza scurtcircuite cu consecințe grave pentru unitatea de comandă
sau instalație.
Cazanul în condensație pe gaz trebuie deconectat întotdeauna de la priză înainte de a efectua lucrări asupra
acestuia!
În timpul conexiunii electrice și al punerii în funcțiune a
sistemului, trebuie respectate normele de prevenire a accidentelor și principiile generale de inginerie acceptate.

Vă rugăm să solicitați reprezentantului Hoval să vă prezinte în detaliu performanțele de putere ale acestor regulatoare. Instalarea setului TopTronic® E - ZE1 este descrisă în instrucțiunile de asamblare separate.
-- TopTronic® E
În principiu, modulul de comandă TopTronic® E (H-Gen)
permite controlul continuu, în funcție de condițiile climatice, al unui circuit mixt, al unui circuit direct și al unui
circuit de încălzire a apei, cu un boiler încălzit indirect
(de ex., Hoval CombiVal).
Un configurație posibilă a sistemului hidraulic este prezentată în capitolul 4.3.6.

AVERTISMENT
Automatele de ardere sunt dispozitive de siguranță și nu trebuie deschise.
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5.

5.1

Prima punere în funcțiune

Setarea modulului de comandă

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de operare pentru regulatorul de căldură pentru a seta curba de încălzire etc.

5.2

Calitatea apei

Planificarea detaliată este tot mai importantă pentru menținerea unei profitabilități ridicate și pentru reducerea gradului
de poluare al instalațiilor moderne cu cazan pe o perioadă
îndelungată.
Pentru a vă asista în aceste lucrări, vă informăm cu privire la
ghidurile tehnice aplicabile acestui cazan.
Cazanul în condensație TopGas® clasic (35,
45,60,80,100,120) este potrivit doar pentru
sisteme hidraulice închise.

torul agentului de inhibare.
Pe instalațiile existente (de exemplu, dacă este înlocuit cazanul), unde calitatea apei de încălzire existente respectă
cerințele VDI 2035, nu este recomandată reumplerea instalației. Cerințele VDI 2035 se aplică și apei de înlocuire.
Înainte de umplerea instalațiilor noi și, dacă este necesar,
a celor existente, instalația de încălzire trebuie curățată și
clătită profesional! Cazanul nu trebuie umplut decât după
clătirea sistemului de încălzire.
Toate componentele cazanului care intră în contact cu apa
sunt realizate din aluminiu.
Din cauza pericolului de corodare, cantitatea cumulată de
clorură, nitrat și sulfat din apa de încălzire nu trebuie să depășească 200 mg/l.
Valoarea pH-ului apei de încălzire trebuie să fie între 8,0 și
8,5 după 6-12 săptămâni de încălzire.

5.2.1

Apă de încălzire

Trebuie respectate cerințele standardului european EN
14868 și VDI 2035. În special, trebuie respectate următoarele specificații:
Cazanele și boilerele Hoval sunt potrivite pentru instalații
de încălzire fără aport semnificativ de oxigen (tip instalație I
conform EN 14868).
Instalațiile cu
-- aport continuu de oxigen (de ex., sisteme de încălzire
în pardoseală fără conducte din plastic împotriva difuziei
sau vas de expansiune deschis) sau
-- aport intermitent de oxigen (de ex., care necesită completarea frecventă)
-- protecție la îngheț în apa de încălzire
trebuie prevăzute cu circuite separate.
Apa de încălzire tratată trebuie testată cel puțin 1 dată pe an
sau mai frecvent dacă acest lucru este prevăzut de producă-

5.2.2

Apă de umplere și înlocuire

În general, apa de rețea netratată este cea mai potrivită
pentru umplere și înlocuire într-o instalație cu cazane Hoval.
Însă, calitatea apei netratate trebuie să respecte cerințele
VDI 2035 sau trebuie să fie demineralizată și/sau tratată cu
agenți de inhibare. În acest context, trebuie respectate cerințele EN 14868.
Pentru a menține o eficiență sporită a cazanului și pentru a
preveni supraîncălzirea suprafețelor de încălzire, valorile din
Tabelul 1 nu trebuie depășite, luând în considerare randamentul cazanului (cel mai mic cazan individual din instalațiile
cu cazane multiple) și conținutul de apă.
Cantitatea totală de apă de umplere și înlocuire adăugată în
cazan de-a lungul duratei sale de viață nu trebuie să fie mai
mare decât de trei ori conținutul de apă din instalație. Umplerea trebuie efectuată doar de către o companie specializată
atunci când sunt incluși și agenți de inhibare a aluminiului.

Tabelul 1: Capacitate maximă de umplere pe baza VDI 2035
Valabil pentru cazane cu capacitate de apă < 0,3 l/kW
Duritatea totală a apei de umplere până la ...
[mol/m3] 1
f°H
d°H
e°H
~mg/l
Conductanță 2
Dimensiunea
cazanului individual
până la 28 kW
30 – 50 kW
50 – 200 kW
1
2

<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10
<20

0,5
5
2,8
3,6
50,0
100,0

1
10
5,6
7,1
100,0
200,0

1,5
15
8,4
10,7
150,0
300,0

2
20
11,2
14,2
200,0
400,0

2,5
25
14,0
17,8
250,0
500,0

3
30
16,8
21,3
300,0
600,0

>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300
>600

cantitate maximă de umplere fără desalinizare
NICIO SOLICITARE
50 l/kW 20 l/kW
50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW desalinizați întotdeauna

total metale alcaline pământoase
În cazul în care conductanța în µS/cm depășește valoarea tabulară, este necesară o analiză a apei.
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Dacă este necesară o reducere a durității apei, vă recomandăm o desalinizare completă (fără dedurizare) cu ocolire,
astfel încât suma metalelor alcaline pământoase din apa de
umplere să rămână la aprox. 0,5 mol/m3. În timpul procedurii
de umplere, trebuie monitorizată conductanța apei de umplere. Aceasta trebuie să fie de aprox. 100 µS/cm.
După umplere, conductanța apei din instalație trebuie să fie
între 50 și 200 µS/cm. Valoarea pH-ului va începe așadar de
la 6,5 - 7,5 și se va opri la 8,0 - 8,5 după câteva săptămâni.
Dacă nu se întâmplă acest lucru, contactați o companie specializată în tratarea apei. După setarea valorii corecte a pHului prin agenții de inhibare potriviți pentru materiale pe bază
de aluminiu, ar trebui efectuate și verificări periodice ale concentrației de agent de inhibare și valorii pH-ului.

5.2.3

INDICAȚII IMPORTANTE
În timpul reumplerii și completării instalației
pot apărea daune cauzate de corosiune și
probleme de ventilație. Dispozitivul de absorbție a mirosului de pe conducta de evacuare a condensului trebuie umplut cu apă.

5.3

Aerisirea conductei de gaz

5.4

Pornirea

5.5

Presiune admisie gaz

5.6

Verificarea funcției de monitorizare a presiunii
din cilindrul de combustie

Deschideți vana de închidere a gazului și aerisiți conducta
de gaz până la racord, respectând specificațiile relevante.

Puneți cazanul în funcțiune conform instrucțiunilor de operare detaliate furnizate.

Umplerea instalației

-- Atât instalațiile vechi, cât și cele noi trebuie curățate și clătite profesional înainte de umplere.
-- Umplerea pentru prima dată sau reumplerea instalației:
Trebuie respectate cerințele pentru apa de umplere și înlocuire, conform 5.2.2. Cantitatea maximă de apă (suma
cantităților apei de umplere și înlocuire) adăugată în sistemul de încălzire de-a lungul duratei sale de viață nu trebuie să fie mai mare decât de trei ori cantitatea de umplere
specificată.
Exemplu: cantitate maximă de umplere (conform tabelului 1)
1600 l, cantitate maximă de apă de umplere și înlocuire de-a
lungul duratei de viață 4800 l.

Presiunea de curgere a gazului în conducta unității trebuie
să atingă următoarele valori:
Gaz natural
=
min. 17,4 mbar max. 50 mbar
Propan		
=
min. 37 mbar max. 50 mbar
Dacă presiunea gazului natural este mai mică de 18 sau
mai mare de 50 mbar, nu trebuie efectuate setarea și
punerea în funcțiune.

AVERTISMENT

!

Este recomandată instalarea unei site în conducta de retur a cazanului.

-- Presiune minimă a instalației la cazan:

Tip

TopGas® clasic
(35,45,60,
80.100.120)

Presiune min. a instalației la cazan 1,5 bar
Instalația trebuie umplută ușor, cu ajutorul robinetului de umplere și golire de pe cazan și cu radiatoarele deschise. Închide supapele de aerisire după ce curge doar apă.
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AVERTISMENT

Înainte de punerea în funcțiune, sifonul trebuie umplut cu apă pentru a preveni scurgerile de gaze arse.

!

Lipsa aerului de combustie și acumularea de gaze
arse poate cauza accidentări.
• Înainte de punerea în funcțiune, verificați setările comutatorului de presiune:
-- Măsurați și comparați valorile măsurate cu
cele din tabelul cu setări din fabrică.
-- Corectați setările, dacă este necesar
• Asigurați-vă că alimentarea cu aer de combustie este activată și că gazele arse sunt eliminate.

Pentru a garanta siguranța, Hoval UltraGas® trebuie prevăzut cu un dispozitiv de monitorizare a presiunii pe cilindrul de combustie. Dispozitivul de monitorizare a presiunii
înregistrează presiunea din cilindrul în timpul pre-aerării
cazanului. Dacă presiunea este în afara intervalului de toleranță stabilit, Hoval UltraGas® nu va parcurge etapa de
pornire și va declanșa o operație de închidere. Astfel se
previne funcționarea cazanului într-o stare de pericol.
Intervalul de toleranță al nivelului de presiune permis este
presetat în fabrică.
Deoarece presiunea din cilindrul de combustie depinde de
diferiți parametri (de ex., înălțimea coșului sau înălțimea la
care este amplasat cazanul), ar putea fi necesară reglarea
setărilor intervalului de toleranță.
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Criteriile pentru setările comutatoarelor de presiune
B17 și B18
• Cazanul pornește doar dacă nu este cauzat niciun pericol de lipsa aerului de combustie sau de acumularea
gazelor arse. Acest lucru înseamnă că:
-- Comutatorul de presiune B17 (presiune min.) este setat astfel încât arzătorul de gaz să nu poată porni dacă
volumul de aer de combustie este prea mic.
-- Comutatorul de presiune B18 (presiune max.) este setat astfel încât arzătorul de gaz să nu poată porni dacă
volumul de gaze arse evacuate nu este suficient.
• Funcționarea arzătorului de gaz nu este afectată de fluctuațiile normale ale presiunii suflantei (cauzate de condițiile atmosferice sau altele asemănătoare).

5.6.1

Verificați presiunea din cilindrul de combustie (verificare de siguranță în timpul punerii în funcțiune)

În timpul etapei de pre-aerare, presiunea maximă din cilindrul de ardere este măsurată și comparată cu valoarea nominală măsurată (baza pentru setarea din fabrică). Dacă
diferența dintre presiunea maximă măsurată și valoarea
nominală măsurată este mai mare de 10 %, setările comutatoarelor de presiune B17 și B18 trebuie ajustate în
funcție de condițiile locale.
PERICOL

!

2. Conectați dispozitivul manual de măsurare a presiunii
la comutatorul de presiune B17 și măsurați presiunea
maximă în timpul etapei de pre-aerare.

Setările trebuie modificate doar de către un
specialist instruit de Hoval sau serviciul de
asistență Hoval.

1. Slăbiți ușor șurubul superior de pe comutatorul de presiune B17 (punct de conexiune pentru măsurătoare).

B17

B18

3. Verificați dacă setările din fabrică sunt potrivite pentru
condițiile locale:
-- Comparați valoarea măsurată cu valoarea nominală
măsurată din următorul tabel (toleranță deviație față
de valoarea nominală măsurată: ±10 %).
Tip TopGas®
(35)
(45)
(50)
(60)
(80)
(100)
(120)

Valoare
nominală
măsurată
2 mbar
3 mbar
2,1 mbar
3,8 mbar
6 mbar
5,5 mbar
7,5 mbar

Setare din fabrică
Comutator
presiune B17

Comutator
presiune B18

1,5 mbar
2,7 mbar
1,5 mbar
2,5 mbar
4,5 mbar
4 mbar
5,5 mbar

3 mbar
5,5 mbar
3 mbar
5,5 mbar
8 mbar
7,5 mbar
9,5 mbar

4. Dezasamblați dispozitivul manual de măsurare a
presiunii.
5. Strângeți șurubul superior de pe comutatorul de
presiune B17.
6. Corectați setările comutatorului de presiune B17 sau
B18, dacă este necesar (dacă diferența dintre valoarea
măsurată și valoarea nominală măsurată este mai mare
de 10%).
-- Calculați valoarea setării comutatoarelor de presiune
și comparați cu poziția setării indicatoarelor:
-- Valoare de setare a comutatorului de presiune B17:
Valoare măsurată x 0,6 (factor siguranță)
Exemplu: 2,5 mbar x 0,6 = 1,5 mbar
-- Valoare de setare a comutatorului de presiune B18:
Valoare măsurată x 1,4 (factor siguranță)
Exemplu: 2,5 mbar x 1,4 = 3,5 mbar
-- Dezasamblați capacele comutatorului de presiune.
-- Setați indicatoarele de pe comutatorul de presiune
astfel încât săgețile îndreptate spre exterior să fie
orientate spre valoarea setării calculate.
-- Montați înapoi capacele comutatorului de presiune.
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5.7

Reglarea alimentării cu gaz
PERICOL

!

Setările pentru raportul gaz/aer trebuie realizate doar de către un specialist instruit de
Hoval sau serviciul de asistență Hoval.
Trebuie verificată conformitatea cu valorile
limită maxime permisibile pentru CO și NOx
prin măsurători locale la nivelul instalației.

5.7.2.1 Setarea debitului de gaz CO2 (O2) și
măsurarea conținutului de NOx/CO din
gazele arse (măsurarea gazelor arse)

Informații de bază importante:
În cazul în care presiunea de conexiune minimă (capitolul
5.5 este prea mică (de ex., din cauza unui filtru de gaz
înfundat, gură de alimentare cu gaz subdimensionată),
cazanul nu va atinge capacitatea nominală indicată de
producător. În acest caz, vă rugăm să contactați companie furnizoare de gaz.
INDICAȚII IMPORTANTE

5.7.1

Supapa gaz

Hoval TopGas® clasic (35,45,60,80,100,120) este prevăzut cu supape multifuncționale cu modulație pneumatică,
fabricate de Honeywell. Echipamentul include două electrovane (B+B), o sită și un servo-mecanism de control
pentru echilibrarea presiunii (1:1) - gaz/aer.
Ventilatorul, care este controlat de sistemul electric al cazanului, generează un flux de aer în funcție de viteză.
Acest lucru cauzează scăderea presiunii aerului la nivelul unui difuzor de aer. Presiunea aerului este transmisă
către servo-mecanismul de control al supapei multifuncționale, unde modifică debitul gazului proporțional cu presiunea aerului. Fluxul de gaz urmărește fluxul de aer în
raportul presetat (coeficient de aer constant în intervalul
de modulație).

5.7.2

TopGas® clasic (35-80)

Puncte de măsurare și setare ale dispozitivului Honeywell cu setări multiple VK 4125V
C
D
B
A

Fig. 03
A Niplu de măsurare, presiune de admisie
B Niplu de măsurare, presiune de evacuare
C Șurub de reglaj ieșire max. (Allen 4 mm)
D Șurub decalaj ieșire min. (Torx T40)
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Dacă presiunea de conexiune a gazului natural este mai mică de 15 sau mai mare de
50 mbar, nu trebuie efectuate setarea și punerea în funcțiune.
Supapa multifuncțională Honeywell (capitolul 5.7.2 are
două nipluri de măsurare pentru măsurarea presiunii de
admisie a gazului A și presiunii de evacuare a gazului B.
Amestecul de gaz/aer este preparat de o unitate de ultimă generație care constă în dispozitivul de mixare (difuzor), supapa multifuncțională și ventilator.
Setarea este efectuată astfel:
a) Verificați setarea vitezei de rotație minime și maxime
a automatului de ardere, în conformitate cu lista de
parametri.
b) Realizați conexiunea de gaz și cea electrică pentru
cazan. Apăsați tastele „MODE” și „+” pentru a trece la
modul de service!
-- Afișaj în modul de service:
nivelul curent alternează cu „SEr” pe afișaj!
-- după accesarea acestui mod de operare, este aplicat
un randament de 50%.
Randamentul poate fi setat apoi între 0 % și 100 % cu
ajutorul tastelor „+” și „-”.
-- Părăsiți acest mod de operare:
apăsând tasta Reset sau automat după 20 de minute.
Utilizați tasta „+” pentru a seta cazanul la 100 %. Verificați conținutul de CO2(O2) din gazele arse. Trebuie
să fie între CO2 = 8,5 - 8,8 (O2 = 5,9 - 5,5) vol.-% (uscat). Corectați valoarea CO2(O2), dacă este necesar,
răsucind șurubul de reglare C al difuzorului (capitolul
5.7.1 ). Apoi verificați debitul gazului la contorul de
gaz (metoda volumetrică). Pentru a calcula debitul
gazului care trebuie setat, este necesară valoarea de
încălzire netă HuB, pe care o puteți obține de la compania furnizoare de gaz.
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5.7.2.2 Trecerea la un tip diferit de gaz

Valoarea de ajustare este calculată astfel:
Valoare setată E =

=

Sarcină termică NB (kW)

AVERTISMENT

Valoare calorifică de operare HuB (kW/m )
3

NB
HuB

x

1000

l

60

min

Debitul de gaz este corectat modificând viteza ventilatorului:
-- Creșterea vitezei max. a ventilatorului la nivelul automatului de ardere: -> debitul gazului crește (cu o
valoare constantă a CO2 (O2))
-- Scăderea vitezei max. a ventilatorului la nivelul automatului de ardere: -> debitul gazului scade (cu o
valoare constantă a CO2 (O2))
c) Utilizați tasta „-” pentru a seta cazanul la 0 %.
Verificați conținutul de CO2(O2) din gazele arse. Trebuie să fie între CO2 = 8,5 - 8,8 (O2 = 5,9 - 5,5) vol.-%
(uscat). Corectați valoarea CO2(O2), dacă este necesar, răsucind șurubul de deviație D (înlăturați mai
întâi capacul de protecție).

!

Modificările trebuie efectuate doar de către
un specialist recunoscut!
După trecerea la un tip diferit de gaz, dispozitivul de ajustare trebuie etanșat.

Cazanele sunt presetate în fabrică la gaz natural H (valoarea Wobbe 15,0 kWh/m3).
Trecerea de la gaz natural H la gaz natural L
Trecerea la gaz natural cu conținut calorific redus poate
fi realizată cu ușurință. Trebuie doar să verificați/corectați
valoarea CO2(O2) la randament maxim și minim (vezi capitolul 5.7.1).
Trecerea de la gaz natural H la gaz lichid propan
Conformitatea cu prevederile locale speciale
(VKF/DVGW/ÖVGW) pentru operarea unui
cazan cu gaz lichid este obligatorie în fiecare
caz.
Asigurați-vă că tipul de combustibil din dispozitivul de măsurare a fost setat corect!
Setul de conversie pentru gaz lichid propan constă în:
-- 2 autocolante galbene „Modificarea tipului de gaz setat: gaz lichid” pentru plăcuța tehnică
-- 1 autocolant cu datele de performanță ale tipului de
gaz lichid propan
-- 1 indicator de presiune a gazului „gaz lichid”
-- Inserție ambalaj „Note”

Fig. 04
d) Măsurați conținutul de NOx și CO. Valorile măsurate
trebuie să respecte valorile limită prevăzute de norme. Valorile care depășesc aceste valori de referință
indică o setare greșită a arzătorului, contaminarea arzătorului cu gaz sau a schimbătorului de căldură sau
o defecțiune a arzătorului cu gaz.
AVERTISMENT

!

Dacă sunt depășite valorile limită prevăzute
de norme, cazanul trebuie scos din funcțiune
și trebuie luate măsurile corespunzătoare de
reparații.

După o corecție, trebuie atinsă din nou limita superioară/
inferioară în scopul testării/corecției.
Acum cazanul este setat corect. Pentru a reveni la
funcționarea normală, apăsați „RESETARE”.
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A) Pentru un cazan care este deja conectat:
-- Închideți ventilul de gaz
-- Setați comutatorul de blocare la „0” și deconectați generatorul de căldură de la priză (de ex., comutator
principal, siguranță).
B) Înlăturați capacul cazanului.
C) Demontați indicatorul de presiune a gazului pentru
„gaz natural” și montați noul indicator de presiune
pentru „gaz lichid”. Cablați indicatorul de presiune (conector AMP în pozițiile 1 și 3).
D) Lipiți autocolantele galbene „Modificare tip gaz setat:
gaz lichid” în următoarele poziții:
-- Un autocolant pe supapa de gaz
-- Un autocolant sub plăcuța tehnică
Lipiți autocolantul cu datele de performanță pentru
gaz lichid propan pe plăcuța tehnică (acoperiți datele
de pe plăcuță, vezi inserția din ambalaj „Note”).
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E) Pentru un cazan care este deja conectat:
-- Deschideți ventilul de gaz
-- Alimentați generatorul de căldură (de ex., comutator principal, siguranță) și setați comutatorul de
blocare la „I”.
PERICOL

!

Pericol de explozie din cauza scurgerilor la
nivelul conexiunii de gaz.
• După instalarea cazanului, verificați dacă
există scurgeri la nivelul racordului de gaz.

Vă rugăm să respectați următoarele indicații când schimbați sau reajustați supapa VR 4615V:
Supapa furnizată ca piesă de schimb este deschisă și
trebuie setată în avans. Pentru aceasta, rotiți o tură spre
dreapta șurubul marcat cu roșu (360°). Astfel, sunteți
aproape de valoarea corectă pentru CO2/O2.
Acum instalați corect supapa și efectuați setarea exactă pentru cantitatea de gaz, conform 5.7.3.1. Informațiile
presetate se referă la gaz natural

F) Setați conținutul de CO2(O2) conform 5.7.2.1 la randament nominal și pentru randament minim la CO2 =
9,9 - 10,2 (O2 = 5,9 - 5,5) vol.-% (uscat).
G) Montați capacul cazanului.

5.7.3

TopGas® clasic (100,120)

Puncte de măsurare și setare ale dispozitivului
Honeywell cu setări multiple VR 4615V

B

C

D

A

Supapă nouă:
complet deschisă

Presetare: aprox. 8,8 % CO2
șurub marcat cu roșu
o tură (360°) spre dreapta

Șurubul marcat cu roșu (șurub de reglaj) spre dreapta =
mai puțin gaz

5.7.3.1 Setarea volumului de gaz

Notă de bază importantă:
Dacă presiunea minimă a gazului scade sub limita minimă (capitolul 5.5) (de ex., ca urmare a înfundării filtrelor de gaz, subdimensionării conductei de alimentare cu
gaz), cazanul nu va atinge capacitatea nominală definită
de producător. În acest caz, vă rugăm să informați compania furnizoare de gaz.
INDICAȚII IMPORTANTE
Fig. 05
A
B
C
D

Niplu de măsurare, presiune de admisie
Niplu de măsurare, presiune de evacuare
Șurub de reglaj ieșire max. (fantă - roșu)
Șurub decalaj ieșire min.
(Torx T40 pentru capac și șurub decalaj)

Dacă presiunea de curgere a gazului natural este mai mică de 18 sau mai mare de 50
mbar, nu trebuie efectuate setarea și punerea în funcțiune.
Supapa multifuncțională Honeywell (Fig. 05, capitolul
5.7.3 are două nipluri de măsurare pentru măsurarea
presiunii de admisie a gazului A și presiunii de evacuare
a gazului B.
Amestecul de gaz/aer este preparat de o unitate de ultimă generație care constă în dispozitivul de mixare (difuzor), supapa multifuncțională și ventilator.
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Setarea este efectuată astfel:
a) Verificați setarea vitezei de rotație minime și maxime
a automatului de ardere, în conformitate cu lista de
parametri.
b) Realizați conexiunea de gaz și cea electrică pentru
cazan. Apăsați tastele „MODE” și „+” pentru a trece la
modul de service!
-- Afișaj în modul de service:
nivelul curent alternează cu „SEr” pe afișaj!
-- după accesarea acestui mod de operare, este aplicat
un randament de 50%.
Randamentul poate fi setat apoi între 0 % și 100 % cu
ajutorul tastelor „+” și „-”.
-- Părăsiți acest mod de operare:
apăsând tasta Reset sau automat după 20 de minute.
Utilizați tasta „+” pentru a seta cazanul la 100 %. Verificați conținutul de CO2(O2) din gazele arse. Trebuie
să fie între CO2 = 8,5 - 8,8 (O2 = 5,9 - 5,5) vol.-% (uscat). Corectați valoarea CO2(O2), dacă este necesar,
răsucind șurubul de reglare C al difuzorului (Fig. 05).
Apoi verificați debitul gazului la contorul de gaz (metoda volumetrică). Pentru a calcula debitul gazului
care trebuie setat, este necesară valoarea de încălzire netă HuB, pe care o puteți obține de la compania
furnizoare de gaz.
Valoarea de ajustare este calculată astfel:
Valoare setată E =

=

Sarcină termică NB (kW)
Valoare calorifică de operare HuB (kW/m3)
NB
HuB

x

1000

l

60

min

Debitul de gaz este corectat modificând viteza ventilatorului:
-- Creșterea vitezei max. a ventilatorului la nivelul automatului de ardere: -> debitul gazului crește (cu o
valoare constantă a CO2 (O2))
-- Scăderea vitezei max. a ventilatorului la nivelul automatului de ardere: -> debitul gazului scade (cu o
valoare constantă a CO2 (O2))

c) Utilizați tasta „-” pentru a seta cazanul la 0 %.
Verificați conținutul de CO2(O2) din gazele arse. Trebuie să fie între CO2 = 8,5 - 8,8 (O2 = 5,9 - 5,5) vol.-%
(uscat). Corectați valoarea CO2(O2), dacă este necesar, răsucind șurubul de deviație D (înlăturați mai întâi
capacul de protecție).
setare CO2(O2)

Fig. 06
După o corecție, trebuie atinsă din nou limita superioară/
inferioară în scopul testării/corecției.
Acum cazanul este setat corect. Pentru a reveni la funcționarea normală, apăsați „RESETARE”.

5.7.3.2 Trecerea la un tip diferit de gaz

!

AVERTISMENT
Modificările trebuie efectuate doar de către
un specialist recunoscut!

Cazanele sunt presetate în fabrică la gaz natural H (valoarea Wobbe 15,0 kWh/m3).
Trecerea de la gaz natural H la gaz natural L
Trecerea la gaz natural cu conținut calorific redus poate
fi realizată cu ușurință. Trebuie doar să verificați/corectați valoarea CO2(O2) la randament maxim și minim (vezi
5.7.3.1).
Trecerea de la gaz natural H la gaz lichid propan
Conformitatea cu prevederile locale speciale
(VKF/DVGW/ÖVGW) pentru operarea unui
cazan cu gaz lichid este obligatorie în fiecare
caz.
Asigurați-vă că tipul de combustibil din dispozitivul de măsurare a fost setat corect!
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Setul de conversie pentru gaz lichid propan constă în:
-- 2 autocolante galbene «Modificarea tipului de gaz
setat”:
-- 1 autocolant cu datele de performanță
ale tipului de gaz lichid propan
-- 1 indicator de presiune a gazului „gaz lichid”
-- Inserție ambalaj „Note”
A) Pentru un cazan care este deja conectat:
-- Închideți ventilul de gaz
-- Setați comutatorul de blocare la „0” și deconectați
generatorul de căldură de la priză (de ex., comutator principal, siguranță).
B) Înlăturați capacul cazanului.
C) Demontați indicatorul de presiune a gazului pentru
„gaz natural” și montați noul indicator de presiune
pentru „gaz lichid”. Cablați indicatorul de presiune (conector AMP în pozițiile 1 și 3).
D) Lipiți autocolantul galben „Modificarea tipului de gaz
setat:
gaz lichid” pe plăcuta indicatoare a cazanului.
-- Un autocolant pe supapa de gaz
-- Un autocolant sub plăcuța tehnică
Lipiți autocolantul cu datele de performanță pentru
gaz lichid propan pe plăcuța tehnică (acoperiți datele
de pe plăcuță, vezi inserția din ambalaj „Note”).
E) Pentru un cazan care este deja conectat:
-- Deschideți ventilul de gaz
-- Alimentați generatorul de căldură (de ex., comutator principal, siguranță) și setați comutatorul de
blocare la „I”.
F) Reglați viteza ventilatorului conform listei cu parametri „Reglaje pentru gaz lichid” (parametrii 35-41).
PERICOL

!

Pericol de explozie din cauza scurgerilor la
nivelul conexiunii de gaz.
• După instalarea cazanului, verificați dacă
există scurgeri la nivelul racordului de gaz.

G) Setați conținutul de CO2(O2) conform 5.7.3.1 la randament nominal și pentru randament minim la CO2 =
9,9 - 10,2 (O2 = 5,9 - 5,5) vol.-% (uscat).

5.8
5.8.1

Predarea către operator
Instrucțiuni pentru operator

Operatorul trebuie să confirme prin semnare faptul că
• a primit instrucțiunile de operare, întreținere și cele pentru echipamentele de siguranță ale instalației.
• a primit și citit conținutul instrucțiunilor de operare și întreținere și, dacă este cazul, alte documentații despre
arzător, regulatorul de căldură etc.,
• prin urmare, cunoaște suficient de bine instalația.
• Procesul-verbal de predare-primire se află pe ultima
pagină a documentului.
Un formular pretipărit (în dublu exemplar) pentru această
confirmare poate fi găsit pe ultima pagină a instrucțiunilor
de instalare.
În plus, la cerere, pot fi elaborate formulare oficiale pretipărit pentru depunerea la comisia de supraveghere sau
pentru procedura de aprobare, cu ajutorul agenției locale
de inspecție tehnică responsabilă și al furnizorului cazanului.
Instrucțiunile de operare și informațiile tehnice trebuie păstrate întotdeauna în camera în
care este instalat cazanul.

5.8.2

Verificarea nivelului apei

5.8.3

Întreținere

Clientul trebuie informat despre cele două valori între
care se poate deplasa indicatorul mobil al manometrului.
Clientul trebuie instruit cu privire la completarea și aerisirea instalației.

În momentul predării, clientul trebuie înștiințat că operațiile de inspecție și curățare a sistemului de combustie cu
gaz și a suprafeței de încălzire și unității de neutralizare a
condensului, care ar putea fi obligatorii, trebuie efectuate
periodic - în mod normal, o dată pe an - de un instalator
licențiat sau o firmă de service autorizată. De asemenea,
încheierea unui contract de service este o contribuție importantă la funcționarea economică, în conformitate cu
legislația privind conservarea energiei, și care asigură în
permanență o ajustare corectă a arzătorului pentru ca instalația să treacă de inspecțiile cu privire la pierderi de
gaze arse și emisii de substanțe poluante prevăzute de
lege.

H) Montați capacul cazanului.
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6.

Scoatere din funcțiune

Următoarele măsuri trebuie aplicate în cazul în care
cazanul trebuie scos din funcțiune timp de mai multe
săptămâni:
Acolo unde există un pericol de îngheț, instalația trebuie
golită conform indicațiilor instalatorului sau trebuie adăugat un agent de protecție la îngheț, conform instrucțiunilor
instalatorului.
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7.

7.1

Întreținere

Verificarea racordurilor de apă cu privire la
scurgeri

Strângeți conexiunile cu șurub de pe partea de alimentare
cu apă, în timp ce cazanul încă este la temperatura de
funcționare.

7.2

Reumplerea

Instalația trebuie completată cu apă dacă presiunea
apei scade sub presiunea inițială setată. Pentru aceasta,
permiteți răcirea apei de încălzire, aerisiți furtunul de
umplere și apoi turnați apă prin robinetul de umplere și
golire.

7.3

Întreținerea include

-- Curățarea schimbătorului de căldură cu gaze arse și a
dispozitivului de colectare a condensului
-- Verificarea arzătorului
-- Verificarea electrodului de aprindere, distanța față
de arzător de aprox. 4 - 5 mm, dacă este necesar,
poziționarea corectă a electrodului sau înlocuirea
acestuia
-- Realizarea măsurătorii CO2(O2) (conform capitolului
5.7)

7.5

Verificare funcțională

7.6

Măsurarea emisiilor

-- Setați cazanul în condensație pe gaz conform
descrierii din capitolul 5.7
-- Verificați există scurgeri la nivelul conexiunilor cazanului
în condensație pe gaz
-- Verificați presiunea sistemului, completați, dacă este
necesar
(cel puțin 1,5 bar)
-- Aerisiți cazanul în condensație pe gaz
-- Creați un registru de inspecții

Pentru a accesa meniul cu operații de service,
apăsați pe „MODE” și „+”.
Operațiile de service, care sunt desfășurate în modul
de încălzire, pot fi recunoscute prin faptul că nivelul de
curent alternează cu caracterele „SEr” pe afișaj.
Când este accesat acest mod de operare, arzătorul
pornește la 50% din capacitate. Capacitatea poate fi
setată apoi între 0 și 100 % cu ajutorul tastelor „+” și „-”.
Pentru a părăsi acest mod de operare, apăsați tasta
„REST” (sau modul este părăsit automat după 20 de
minute).

Dacă este cazul, respectați alte instrucțiuni!

7.4

Curățarea schimbătorului de căldură

-- Deconectați cazanul în condensație pe gaz
de la priză (scoateți cablul din priză)
-- Închideți ventilul de gaz al unității
-- Înlăturați capacul frontal (deschideți amortizorul;
glisați capacul frontal în sus și înlăturați-l)
-- Întrerupeți conexiunea electrică a electrovanei
-- Deconectați fișa ventilatorului
-- Desfaceți filetul conductei de alimentare
a electrovanei cu gaz (Fig. 07)
-- Slăbiți șuruburile de prindere ale plăcii arzătorului (Fig.
07)
-- Înlăturați placa arzătorului și arzătorul de suprafață
(Fig. 08) și (Fig. 09)
-- Schimbător de căldură umed-curat (nu utilizați o perie
de oțel) (Fig. 10)
-- Curățați conducta de evacuare a condensului
După curățarea schimbătorului de căldură, reasamblați în
ordine inversă. După asamblare, întregul traseu/întreaga
conductă de gaz trebuie verificată cu privire la scurgeri
(utilizând un spray pentru detectarea scurgerilor).

40

4 217 176 / 01
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Conexiune cu șurub a plăcii arzătorului

Placă arzător

Racord de gaz cu șurub

Conexiuni cu fișă

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 10
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DEFECȚIUNI

8.

Defecțiuni

Dacă apare o defecțiune, cazanul se va opri imediat. Există
o diferență între blocare și închidere. Blocarea înseamnă,
atunci când nu mai există defecțiunea, cazanul se poate
reporni sigur. După repararea defecțiunii de închidere,
este necesar să apăsați tasta de resetare pentru
confirmare pentru a fi posibilă repornirea cazanului.
Defecțiunea va fi indicată pe afișajul cazanului. Codul de
eroare indică dacă există o defecțiune de blocare sau
închidere și oferă o specificație mai detaliată cu privire
la tipul erorii.

P 27
Presiune apă prea scăzută
Dacă presiunea apei scade brusc, comutatorul de
presiune a apei semnalizează acest lucru. Ca urmare,
cazanul este blocat (X2.6 / X2.13).

P xx

P 29
Debitmetru
Dacă temperatura gazelor arse crește cu mai mult de
40°C peste temperatura de tur, cazanul este blocat.
Trebuie să existe un histerezis de 10 K înainte de
înlăturarea blocajului „debitmetru”. Monitorizarea se
aplică atât pentru operația de încălzire, cât și pentru cea
de generare a apei calde menajere.

E xx

Defecțiuni de blocare ->
afișare continuă a codului de eroare
Defecțiuni de închidere ->
afișare intermitentă a codului de eroare

Dacă există o defecțiune de blocare sau închidere în
așteptare, pompa principală/cazanului funcționează
continuu (mod încălzire).
Acțiuni de blocare:
P 17
Retur > (tur + 10K) timp de 30 de secunde
Dacă temperatura de retur depășește temperatura de tur
cu cel puțin 10 K pe o durată mai mare de 30 de secunde,
în timpul funcționării arzătorului, este declanșată o eroare
de blocare.

P 28
Intrare de blocare deschisă
Un contact închis în mod normal, conectat la intrarea
de blocare (comutator extern al arzătorului - contact
deschis = arzător stins) declanșează blocarea cazanului
în momentul activării (X1.3 / X1.7).

P 30

Diferența dintre temperatura de tur și retur
este prea mare
Imediat ce diferența de temperatură dintre tur și retur este
mai mare decât valoarea definită pentru parametrul 59,
plus 15 K, este declanșat un blocaj. În intervalul dintre
valoarea definită pentru parametrul 59 și 5 K înainte de
punctul de oprire, are loc o modulație înapoi la viteza
minimă.

P 18
Temperatură de tur prea mare
Dacă limita de temperatură de tur setată de 95°C este
depășită, este declanșată blocarea cazanului. Există un
histerezis de 5 K.

P 52
Blocare cauzată de temperatura gazelor arse
Dacă limita de temperatură definită pentru parametrul 58
(2GC) este depășită, cazanul este blocat.

P 19
Temperatură retur prea mare
Dacă limita de temperatură de retur setată de 95°C este
depășită, este declanșată blocarea cazanului. Există un
histerezis de 5 K.

Acțiuni de închidere:
E 01
Scurtcircuit senzor de debit
Dacă este depășit un prag de temperatură de 125 °C,
senzorul de debit conectat este considerat scurtcircuitat,
cauzând închiderea. Această defecțiune de închidere
este declanșată și de salturi de temperatură mai mari de
50°C/secundă.

P 25
Creștere temperatură retur prea mare
Dacă curba valorilor limită ce trebuie definită pentru
parametrul 15 (2BE) este depășită, este declanșată
blocarea. Înainte de blocare, viteza este redusă la
minimum, există o curbă limită și pentru aceasta, definită
în cadrul parametrului 16 (2BF).
P 26

Presiunea gazului este prea joasă/comutatorul
de presiune este defect/blocaje externe (de ex.,
comutatoare de urgență)
Apare dacă se transmite o solicitare către arzător, iar
presiunea gazului este prea joasă, dar acest cod de
eroare este, de asemenea, declanșat de blocaje solicitate
extern (X2.4 / X2.11).
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E 02
Temperatură de închidere, tur
Dacă senzorul de debit depășește un prag de temperatură
de 100°C, este declanșată o eroare de închidere.
E 03
Întrerupere senzor de debit
Dacă temperatura scade sub un prag de temperatură
de -20°C, senzorul de debit este considerat avariat și se
declanșează închiderea.
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E 04
Scurtcircuit senzor de retur
Dacă este depășit un prag de temperatură de 125 °C,
senzorul de retur conectat este considerat scurtcircuitat,
cauzând închiderea. Această defecțiune de închidere
este declanșată și de salturi de temperatură mai mari de
50°C/secundă.
E 05
Temperatură de închidere, retur
Dacă senzorul de retur depășește un prag de temperatură
de 100°C, este declanșată o eroare de închidere.
E 06
Întrerupere senzor de retur
Dacă temperatura scade sub un prag de temperatură
de -20°C, senzorul de retur este considerat avariat și se
declanșează închiderea.
E 07
Scurtcircuit senzor de gaze arse
Dacă este depășit un prag de temperatură de 125 °C,
senzorul gaze arse conectat este considerat scurtcircuitat,
cauzând închiderea. Această defecțiune de închidere
este declanșată și de salturi de temperatură mai mari de
50°C/secundă.
E 08
Întrerupere senzor de gaze arse
Dacă temperatura scade sub un prag de temperatură de
-20°C, senzorul de gaze arse este considerat avariat și
se declanșează închiderea.
E 09
Nu există nicio flacără după aprindere
Dacă nu este detectată nicio flacără după 4 încercări de
pornire, deoarece la sfârșitul fiecărui interval de siguranță
nu poate fi măsurată nicio ionizare, este declanșată
închiderea.
E 10
Pierderea flăcării în timpul solicitării de căldură
Închiderea este declanșată în cazul în care curentul de
ionizare scade sub 1,5 µA mai mult de trei ori în timpul
unei solicitări de căldură.
E 11
Semnal de flacără fără motiv
Închiderea este declanșată dacă este detectată o flacără,
deși supapa de gaz este închisă.
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E 12
Viteză ventilator în afara limitelor
Dacă ventilatorul este în afara unui interval definit,
la oricare extremitate, mai mult de 15 secunde, este
declanșată închiderea. Deviația maximă este de 20% din
valoarea setată.
E 13
Parametri programați
După încărcarea unui set de parametri de pe un laptop în
automatul de ardere, cazanul se închide automat. După
resetare, cazanul poate fi repus în funcțiune.
E 14
Defecțiune în timpul încărcării parametrilor
A apărut o eroare de comunicare în timpul încărcării
parametrilor cu SITBIC335Iab. Procesul trebuie repetat.
E 15

Defecțiune internă în automatul de ardere

E 16

Defecțiune internă în automatul de ardere

E 17
(tur - retur) > 45K timp de 10 secunde
Dacă diferența dintre temperatura de tur și cea de
retur este mai mare de 45 K pe o durată de cel puțin
10 secunde în timpul unei solicitări de căldură, este
declanșată închiderea.
E 18
Termostatul cu prag de siguranță a fost
declanșat
(STB nu este utilizat!)
Dacă termostatul cu prag de siguranță se declanșează,
este solicitată imediat blocarea, iar închiderea este inițiată
după 5 secunde, dacă situația persistă (X2.7 / X2.14).
E 19
Funcționare defectuoasă a comutatorului de
presiune a aerului
(comutatorul de presiune aerului nu este utilizat!)
Verificarea este efectuată înainte de pornirea arzătorului
în timpul etapei de pre-ventilație (comutator închis)
și cât timp este oprit ventilatorul (comutator deschis).
Dacă este detectată o stare de defecțiune, figura 5
(comutator de presiune a aerului defect) apare pe afișaj.
Dacă defecțiunea persistă mai mult de 5 minute, este
declanșată închiderea (X2.5 / X2.12).
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LISTĂ CU PARAMETRI PENTRU AUTOMATUL DE ARDERE BIC 335
9.

Listă cu parametri pentru automatul de ardere BIC 335

!

Modificările asupra BIC pot fi efectuate doar de către tehnicienii autorizați Hoval.
Următorul tabel este conceput doar pentru a servi tehnicianului Hoval!

45-TG clasic (35)

45-TG clasic (45)

45-TG clasic (50)

45-TG clasic (60)

45-TG clasic (80)

45-TG clasic (100)

45-TG clasic (120)

OEM

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

1 P2AB Decalare la oprire, creștere tur pentru ACM
2 P2AC Diferență de comutație față de punctul de oprire
creștere a turului în ACM

1 °C
1 °C

OEM
OEM

5
10

5
10

5
10

5
10

5
10

5
10

5
10

3 P2AD Interval proporțional în modul ACM

1 °C

OEM

15

15

15

15

15

15

15

4

P2AE Timp de integrare în modul ACM

1s

OEM

20

20

20

20

20

20

20

5

P2AF Setarea temperaturii pentru anti-legioneloză

Descriere

Valori setate de
sistem

1 °C

Parametru

Nivel

Automat de ardere TopGas® clasic (35,45,50,60,80,100,120)

Unitate

9.1

AVERTISMENT

Solicitare ACM
0

P2AA Creștere a temperaturii turului în ACM
Schimbare la TTE

1 °C

OEM

65

65

65

65

65

65

65

6 P2AG Histerezis, încărcare ACM

1 °C

OEM

5

5

5

5

5

5

5

7 P2AH Valoare setată, încărcare ACM
Schimbare la TTE

1 °C

BE

60
75

60
75

60
75

60
75

60
75

60
75

60
75

8

P2AI Timp de temporizare pompă pentru ACM

1 min

HF

2

2

2

2

2

2

2

9

P2AJ Perioadă anti-legioneloză

10 P2AK Viteză maximă a ventilatorului în modul ACM

1h

HF

0

0

0

0

0

0

0

1%

HF

100

100

100

100

100

100

100

Solicitare de încălzire
11 P2BA Decalaj oprire în timpul operației de încălzire

1 °C

OEM

5

5

5

5

5

5

5

12 P2BB Diferență de comutație față de punctul de oprire
în timpul operației de încălzire

1 °C

OEM

10

10

10

10

10

10

10

13 P2BC Interval proporțional în modul de încălzire

1 °C

OEM

15

15

15

15

15

15

15

14 P2BD Timp de integrare în modul de încălzire

1s

OEM

20

20

20

20

20

20

20

15 P2BE Gradient max. temp. tur în timpul operației de încălzire – blocare –

1 °C/s OEM

7

7

7

7

7

7

7

16 P2BF Gradient maxim temperatură tur în timpul operației de încălzire
– capacitate minimă –

1 °C/s OEM

3

3

3

3

3

3

3

OEM

0

0

0

0

0

0

0

17 P2BG Funcționare continuă a pompei în timpul operației de încălzire
18 P2BH Temperatură max. încălzire (la temperatură exterioară minimă)

1 °C

BE

85

85

85

85

85

85

85

19 P2BI Temperatură exterioară minimă

1 °C

HF

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

20 P2BJ Temperatură min. încălzire (la temperatură exterioară maximă)

1 °C

HF

20

20

20

20

20

20

20

21 P2BK Temperatură exterioară maximă

1 °C

HF

20

20

20

20

20

20

20

22 P2BL Întârziere de comutare după blocarea temperaturii în timpul operației de încălzire 1 min

HF

2

2

2

2

2

2

2

23 P2BM Întârziere de comutare după blocarea solicitării de căldură în timpul operației de încălzire 1 min

HF

2

2

2

2

2

2

2

24 P2BN Timp de temporizare pompă, operație de încălzire

1 min

HF

10

10

10

10

10

10

10

1%

HF

100

100

100

100

100

100

100

26 P2CA Temperatură tur maximă în timpul operației de service

1 °C

OEM

85

85

85

85

85

85

85

27 P2CB Durată maximă a operației de service

1 min OEM

20

20

20

20

20

20

20

28 P2CC Timp de temporizare pompă după operația de service

1 min OEM

5

5

5

5

5

5

5

25 P2BO Viteză maximă a ventilatorului în timpul operației de încălzire
Operație de service
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45-TG clasic (45)

45-TG clasic (50)

45-TG clasic (60)

45-TG clasic (80)

45-TG clasic (100)

45-TG clasic (120)

10

10

10

10

10

10

30 P2DB Protecție la îngheț – pompă pornită

1 °C OEM

7

7

7

7

7

7

7

31 P2DC Protecție la îngheț – arzător pornit

1 °C OEM

3

3

3

3

3

3

3

32 P2DD Viteză maximă a ventilatorului cu protecție la îngheț

rpm

Valori setate de
sistem

10

Nivel

1 °C OEM

Descriere

Unitate

29 P2DA Protecție la îngheț – arzător/pompă oprit(ă)

Parametru

45-TG clasic (35)

LISTĂ CU PARAMETRI PENTRU AUTOMATUL DE ARDERE BIC 335

Protecție la îngheț

OEM

25(00) 25(00) 25(00) 25(00) 25(00) 25(00) 25(00)

33 P2EA Rampă ascendentă a ventilatorului

rpm/s OEM

10(00) 10(00) 10(00) 10(00) 10(00) 10(00) 10(00)

34 P2EB Rampă descendentă a ventilatorului

rpm/s OEM

5(00) 5(00) 5(00) 5(00) 5(00) 5(00) 5(00)

Ventilator

35 P2EC Turație maximă ventilator

rpm

OEM

54(00) 56(00) 56(00) 60(00) 64(00) 67(00) 73(00)

36 P2ED Turația ventilatorului, a doua fază de preaerisire

rpm

OEM

27(00) 28(00) 28(00) 30(00) 32(00) 33(00) 35(00)

37 P2EE Turație ventilator după pornire falsă

rpm

OEM

54(00) 56(00) 56(00) 60(00) 64(00) 67(00) 73(00)

Turație ventilator după oprire în regim normal de funcționare
38 P2EF
sau blocare

rpm

OEM

13(00) 12(00) 13(00) 13(00) 13(00) 16(00) 16(00)

39 P2EG Turație ventilator, prima fază a intervalului de preaerisire

rpm

OEM

54(00) 56(00) 56(00) 60(00) 64(00) 67(00) 73(00)

40 P2EH Turație minimă ventilator

rpm

OEM

13(00) 12(00) 13(00) 13(00) 13(00) 14(00) 14(00)

41 P2EI Turație pornire

rpm

OEM

27(00) 28(00) 28(00) 30(00) 32(00) 33(00) 35(00)

42 P2EJ Turație ventilator după blocare

rpm

OEM

54(00) 56(00) 56(00) 60(00) 64(00) 67(00) 73(00)

43 P2EK Factor P, ventilator

rpm

OEM

35(00) 35(00) 35(00) 35(00) 35(00) 35(00) 35(00)

44 P2EL Factor I, ventilator

1s

OEM

12

12

12

12

12

12

12

45 P2EM Valoare PWM minimă

1%

OEM

5

5

5

5

5

5

5

46 P2FA Timp 1

1s

OEM

30

30

30

30

30

30

30

47 P2FB Sarcină maximă în intervalul 1

1%

OEM

20

20

20

20

20

20

20

48 P2FC Timp 2

1s

OEM

30

30

30

30

30

30

30

49 P2FD Sarcină maximă în intervalul 2

1%

OEM

36

36

36

36

36

36

36

50 P2FE Timp 3

1s

OEM

30

30

30

30

30

30

30

51 P2FF Sarcină maximă în intervalul 3

1%

OEM

52

52

52

52

52

52

52

52 P2FG Timp 4

1s

OEM

30

30

30

30

30

30

30

53 P2FH Sarcină maximă în intervalul 4

1%

OEM

68

68

68

68

68

68

68

54 P2FI Timp 5

1s

OEM

30

30

30

30

30

30

30

55 P2FJ Sarcină maximă în intervalul 5

1%

OEM

83

83

83

83

83

83

83

Modulație în trepte în timpul operației de încălzire
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45

45-TG clasic (35)

45-TG clasic (45)

45-TG clasic (50)

45-TG clasic (60)

45-TG clasic (80)

45-TG clasic (100)

45-TG clasic (120)

Valori setate de
sistem

Nivel

Descriere

Unitate

Parametru

LISTĂ CU PARAMETRI PENTRU AUTOMATUL DE ARDERE BIC 335

1

1

1

1

1

1

1

Alte setări
56 P2GA

Configurație, eroare mod de acțiune relee 0 = deschis
1 = închis

OEM

57 P2GB Selectare tensiune rețea 0 = fază/fază 1 = fază/neutru

OEM

1

1

1

1

1

1

1

58 P2GC Blocare cauzată de temperatură gaze arse

1°C

OEM

100

100

100

100

100

100

100

59 P2GD Diferență maximă între tur și retur

1°C

OEM

30

30

30

30

30

30

30

60 P2GE Perioadă de așteptare după deschiderea supapei principale 1 min
de gaz/activarea ventilatorului de camera cazanului

HF

0

0

0

0

0

0

0

61 P2GF Vană de gaz principală externă (pos. supapă LPG)/
ventilator cameră caza prezent 0 = nu

HF

1

1

1

1

1

1

1

62 P2GG Încărcare ACM (comutator/pompă)
0 = KKP+comutator 1 = doar pompă ACM

HF

1

1

1

1

1

1

1

63 P2GH Pompă – valoare PWM minimă (măriți, dacă este necesar)

1%

HF

35

35

35

35

35

35

35

64 P2GI Pompă – valoare PWM maximă (măriți, dacă este necesar)

1%

HF

70

70

70

70

70

70

70

HF

1

1

1

1

1

1

1

OEM

1

1

1

1

1

1

1

65 P2GJ Supapă cu trei căi inversată 0 = Nu 1 = Da
66 P2EO Comutator presiune aer prezent
Ajustări pentru gaz lichid
35 P2EC Turație maximă ventilator

rpm

OEM

50(00) 51(00) 51(00) 55(00) 58(00) 64(00) 70(00)

36 P2ED Turația ventilatorului, a doua fază de preaerisire

rpm

OEM

25(00) 26(00) 26(00) 28(00) 29(00) 32(00) 35(00)

39 P2EG Turație ventilator, prima fază a intervalului de preaerisire

rpm

OEM

50(00) 51(00) 51(00) 55(00) 58(00) 64(00) 70(00)

40 P2EH Turație minimă ventilator

rpm

OEM

15(00) 14(00) 14(00) 14(00) 15(00) 16(00) 16(00)

41 P2EI Turație pornire

rpm

OEM

25(00) 26(00) 26(00) 28(00) 29(00) 32(00) 35(00)

46
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47

COPIE PENTRU UTILIZATORUL INSTALAȚIEI
Conﬁrmare
Utilizatorul (proprietarul) sistemului conﬁrmă că
• a primit instrucțiunile corespunzătoare privind operarea și întreținerea instalației,
• a primit și a luat cunoștință de instrucțiunile de operare și întreținere și, unde este cazul, alte documente referitoare la
generatorul de căldură și alte componente.
• și cunoaște instalația suﬁcient de bine.

Adresa de instalare:

Tip:
Număr de serie:
Anul fabricării:

Locul, data:
Instalator sistemului:

Utilizator sistem:

COPIE A INSTALATORULUI SISTEMULUI
Conﬁrmare
Utilizatorul (proprietarul) sistemului conﬁrmă că
• a primit instrucțiunile corespunzătoare privind operarea și întreținerea instalației,
• a primit și a luat cunoștință de instrucțiunile de operare și întreținere și, unde este cazul, alte documente referitoare la
generatorul de căldură și alte componente.
• și cunoaște instalația suﬁcient de bine.

Adresa de instalare:

Tip:
Număr de serie:
Anul fabricării:

Locul, data:
Instalator sistemului:

Utilizator sistem:

