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1 Siguranța

	 Atenție
Risc de accidentare din cauza manevrării incorecte. Toate activitățile asupra  
unităților TopVent® gas trebuie efectuate doar de către personal autorizat!

Acest manual oferă informații cu privire la instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și 
depanarea unităților TopVent® gas cu controlerul TempTronic RC. Se aplică pentru:

 ■ TopVent® DGV
 ■ TopVent® NGV
 ■ TopVent® MG

Instrucțiunile de operare se adresează specialiștilor din domeniul tehnologiei clădirilor, 
încălzirii și aerului condiționat. Specialiștii definiți în prezentele instrucțiuni de operare 
sunt persoanele care, pe baza instruirii, cunoștințelor și a experienței, precum și pe baza 
cunoștințelor despre normele și regulamentele relevante, pot desfășura sarcinile care 
le-au fost alocat și pot recunoaște pericolele potențiale.

1.1 Alte documente aplicabile

Următoarele documente cuprind informații suplimentare:
 ■ Manualul de proiectare TopVent® gas
 ■ Manualul de operare TempTronic RC

Dacă nu le dețineți, vă rugăm să le solicitați de la Hoval.

1.2 Instrucțiuni	generale	privind	siguranța

Unitățile TopVent® gas sunt aeroterme pe gaz cu arzător cu preamestec pe gaz, cu modu-
lație. Toate controlerele si ventilele de siguranță sunt verificate în fabrică și reglate în prea-
labil conform specificațiilor de pe eticheta tip. Unitățile sunt modele de ultimă generație și 
pot fi operate în siguranță. Cu toate acestea, unitățile pot genera pericole dacă sunt utilizate 
incorect sau dacă nu sunt folosite conform destinației acestora. Prin urmare:

 ■ Citiți integral și respectați aceste instrucțiuni de operare înainte de a efectua lucrări 
asupra unității:

 ■ Păstrați instrucțiunile de operare într-un loc ușor accesibil.
 ■ Respectați informațiile anexate și simbolurile de avertizare.
 ■ Nu este permisă reconfigurarea sau modificarea neautorizată a unității.
 ■ Respectați în permanență normele locale de siguranță și prevenire a accidentelor.
 ■ Acordați atenție pericolelor specifice asociate lucrului pe acoperiș și cu instalațiile 

electrice.
 ■ Atunci când lucrați asupra unității, există pericolul căderii obiectelor (de ex., scule). 

Blocați zona de sub unitate.
 ■ Nu atașați sarcini suplimentare unității.
 ■ Când efectuați lucrări asupra unității, luați măsuri de precauție în ceea ce privește margi-

nile metalice ascuțite neprotejate.
 ■ Purtați echipament de protecție adecvat (cască, mănuși, mască).
 ■ Înlocuiți imediat informațiile și simbolurile de avertizare deteriorate sau lipsă.
 ■ După lucrările de întreținere, toate dispozitivele de protecție demontate trebuie reasam-

blate de către profesioniști.
 ■ Piesele de schimb trebuie să respecte cerințele tehnice ale producătorului sistemului. 

Hoval solicită utilizarea de piese de schimb originale Hoval.
 ■ Opriți imediat unitatea, dacă identificați defecțiuni care afectează siguranța operațională:

 – Închideți robinetul principal de oprire a alimentării cu gaz.
 – Opriți alimentarea cu curent (comutatorul de pornire/oprire de pe panoul de 

comandă)
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Înainte de a efectua lucrări asupra unității:
 ■ Treceți unitatea în modul „OFF” (oprit).
 ■ Închideți robinetul de pe conducta de alimentare cu gaz.
 ■ Lăsați unitatea să se răcească. Ventilatorul funcționează în continuare pentru a răci 

schimbătorul de căldură.

	 Atenție
Pericol de arsuri asociat componentelor fierbinți. Nu opriți alimentarea cu curent 
decât după ce ventilatorul se oprește complet!

 ■ Treceți comutatorul de izolare în poziția „Off” (oprit).

1.3	 Reglementări

Respectați toate reglementările naționale și standardele aplicabile, precum și toate practi-
cile general tehnice general acceptate pentru instalarea și operarea unităților pe gaz.

2 Montarea

2.1 Locația	de	montare

 ■ Amplasați unitatea astfel încât gazele arse și căldura iradiată să nu reprezinte un 
pericol și să evitați incendiile.

 ■ Jetul aerului de alimentare trebuie să se poată răspândi fără dificultate (aveți în vedere 
grinzile și sistemele de iluminat).

 ■ Unitatea trebuie să fie accesibilă pentru lucrările de întreținere și servisare. Respectați 
distanța minimă (consultați manualul de proiectare).

 ■ Tubulatura trebuie să poată fi demontată pentru lucrările de întreținere și servisare.
 ■ Unitatea nu trebuie instalată în locații în care există un pericol de explozie, în locații cu 

un mediu coroziv sau agresiv, în locații umede sau în spații cu cantități mari de praf.
 ■ Fixați unitatea pe plafoane sau pereți din materiale ignifuge. Temperatura de supra-

față a conductelor de gaze arse este de 200°C. Respectați reglementările autorităților 
pentru protecția contra incendiilor.

 ■ Fixați unitatea doar pe plafoane sau pereți cu o capacitate portantă suficientă.

2.2 Evacuarea	gazelor	arse	și	alimentarea	cu	aer	de	combustie

 ■ În toate situațiile, utilizați doar accesoriile pentru gaze arse originale aprobate pentru 
utilizarea pe unități. Nu combinați sisteme de la diferiți producători.

 ■ Unitățile pot fi instalate ca instalații dependente de temperatura ambiantă (Tip B23) sau 
independente de temperatura ambiantă (Tip C13, C33).

 ■ Pentru montarea ca unități dependente de temperatura ambiantă:
 – Asigurați-vă că încăperea este ventilată corespunzător (prin prize de alimentare cu 

aer neobturabile sau prin alimentare mecanică suplimentară de aer, inclusiv garanții 
pentru defectarea lor).

 – Asigurați-vă că aerul de combustie nu prezintă poluanți și substanțe agresive (halo-
geni, cum ar fi cloruri, fluoruri, etc.).

 – Instalați un ecran de protecție pe racordul de aer de combustie.
 ■ Utilizați conducte de aer de combustie de același diametru ca și cel al racordurilor de 

aer de combustie și gaze arse de pe unitate. 

4 x M10

1 2 3

4 5 6

■1 Puncte de suspendare
■2 Racord	gaz
■3 Cutie	terminale	cu	întrerupător	de	izolare
■4 Racordul	pentru	aer	de	combustie
■5 Racordul	pentru	gaze	arse	cu	orificiu	de	

măsurare
■6 Ușă	de	inspectare	cu	orificiu	de	măsurare	

pentru temperatura aerului de combustie

Fig. 1: Racorduri de pe unitățile TopVent® gas
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 ■ Respectați lungimea maximă a conductei de gaze arse:
 – 9 m în direcție orizontală sau verticală
 – Un cot de 90° sau o piesă T reduce lungimea maximă cu 2 m.
 – Un cot de 45° reduce lungimea maximă cu 1 m.

	 Atenție
Risc de defectare a unității prin întoarcerea condensului. Nu depășiți lungimile 
maxime permise ale conductei de gaze arse!

 ■ Condensul se poate forma pe conductele orizontale de gaze arse cu o lungime > 4 m 
sau pe conducte din camere neîncălzite:
 – Izolați conductele folosind material rezistent la temperatură, neinflamabil.
 – Montați un separator / colector de condens.

 ■ Racordați conductele pentru gaze arse orizontale cu o înclinație de cel puțin 3° (50 
mm/m) față de unitate, astfel încât condensul să poată circula către aerotermă.

 ■ Pentru testarea traseului gazelor arse, Hoval recomandă montarea unei piese T de 
inspecție (inclus în kitul pentru gaze arse).

 ■ Pentru toate deviațiile, montați o piesă T de inspecție și pe conducta de gaze arse.
 ■ În unele țări, inspecțiile și măsurătorile anuale ale emisiilor de către autoritățile respon-

sabile sunt impuse prin lege. În acest scop, au fost prevăzute orificii suplimentare de 
măsurare pe gura de evacuare și panoul de acces.

 ■ În unele țări (de ex., în Germania), este permisibilă și o măsurare a emisiilor față de 
acoperiș. În acest scop, trebuie prevăzute orificii de măsurare pe conducta de gaze 
arse și conducta de aer de combustie direct deasupra acoperișului (montarea la fața 
locului pe conducta cu trei straturi).
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2.3	 TopVent®	DGV,	TopVent®	NGV

În vederea montării, unitățile sunt prevăzute cu 4 nituri M10 cu 
șuruburi hexagonale și șaibe. Asigurați-vă că este disponibilă o 
platformă de ridicare. Procedați după cum urmează:

 ■ Introduceți	manșonul	coșului	pe	deschi-
derea	de	pe	acoperiș.

 ■ Transportați	unitatea	pe	platforma	de	
ridicare	de	sub	plafon.

 ■ Montați	accesoriile	pentru	gaze	arse.
 ■ Nu	utilizați	lubrifianți.
 ■ Asigurați-vă	că	toate	racordurile	conductelor	
sunt	etanșe	la	gaz.

 ■ Dacă	este	necesar,	ajustați	lungimile	
conductelor	la	condițiile	locale.

 ■ Strângeți	unitatea	cu	ajutorul	setului	de	
suspensie	(opțional)	sau	al	barelor	plate	din	
fier,	barelor	perforate,	cornierelor,	cablurilor	
din	oțel	sau	similare.

 ■ Respectați	greutate	totală	(consultați	
eticheta	tip).

 ■ Nu	utilizați	ocheți.

 ■ Nu	instalați	sarcini	suplimentare.

 ■ Unitatea	trebuie	instalată	în	poziție	
orizontală.

≤ 45°≤ 45°

 ■ Sunt	permise	alte	suspensii	decât	verticale	
până	la	un	unghi	maxim	de	45°.

 ■ Prindeți	unitatea	de	punctele	de	suspen-
dare	desemnate.	Nu	amplasați	puncte	de	
suspendare	pe	componentele	opționale	
(casetă	filtru,	amortizor	recirculație).
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2.4 TopVent® MG

În vederea montării, unitățile sunt prevăzute cu 4 nituri M10 cu 
șuruburi hexagonale și șaibe. Asigurați-vă că următoarele sunt 
vizibile:

 ■ o platformă de ridicare
 ■ un cablu de împământare

Procedați după cum urmează:

 ■ Introduceți	manșonul	coșului	pe	deschi-
derea	de	pe	acoperiș.

 ■ Transportați	unitatea	pe	platforma	de	
ridicare	de	sub	plafon.

 ■ Montați	accesoriile	pentru	gaze	arse.
 ■ Nu	utilizați	lubrifianți.
 ■ Asigurați-vă	că	toate	racordurile	conductelor	
sunt	etanșe	la	gaz.

 ■ Dacă	este	necesar,	ajustați	lungimile	
conductelor	la	condițiile	locale.

 ■ Strângeți	unitatea	cu	ajutorul	setului	de	
suspensie	(opțional)	sau	al	barelor	plate	din	
fier,	barelor	perforate,	cornierelor,	cablurilor	
din	oțel	sau	similare.

 ■ Ridicați	unitatea	folosind	exclusiv	punctele	
de	suspendare	furnizate	(nu	cutia	filtrului	
sau	cutia	de	amestec	de	aer).

 ■ Conectați	unitatea	la	conducta	de	aer	exte-
rior	prin	racorduri	flexibile	din	pânză.

 ■ Cuplați	flanșele	una	la	cealaltă	cu	un	cablu	
de	legare	la	masă.

 ■ Respectați	greutate	totală	(consultați	
eticheta	tip).

 ■ Nu	utilizați	ocheți.

 ■ Nu	instalați	sarcini	suplimentare.

 ■ Unitatea	trebuie	instalată	în	poziție	
orizontală.

≤ 45°≤ 45°

 ■ Sunt	permise	alte	suspensii	decât	verticale	
până	la	un	unghi	maxim	de	45°.
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3	 Racord	gaz

 ■ Verificați categoria de gaz și presiunea de alimentare gaz de lucru a unității (a se 
vedea eticheta tip) și, dacă este necesar, reglați din nou unitatea conform tipului de 
gaz furnizat local (a se vedea secțiunea 8).

 ■ Asigurați-vă că tubulatura de alimentare cu gaz și dimensiunile respectă reglementă-
rile locale relevante.

 ■ Cuplați conducta de alimentare cu gaz folosind boțuri de îmbinare corespunzătoare, 
care să poată fi slăbite, detensionate și fără vibrații.

 ■ Racordul unității la conducta de alimentare cu gaz trebuie să fie etanșă la gaz.
 ■ Asigurați-vă că un filtru de gaz, regulator de presiune a gazului și un robinet de închi-

dere (neincluse în furnitură) sunt instalate direct în fața unității.
 ■ În timpul operării unității, cantitatea de gaz necesară și presiunea corespunzătoare a 

acestuia trebuie să fie prezente constant. (Vana de gaz a unității permite o presiune 
maximă de alimentare cu gaz de 60 mbar).

■1 Regulatorul	presiunii	gazului	(20…50	
mbar)
Reglaje	recomandate:

 – Gaz	natural	G20	 20	mbar
 – Gaz	natural	G25	 25	mbar
 – Gaz	lichefiat ....30-50	mbar

■2 Robinet	de	închidere

Fig. 2: Regulatorul de presiune a gazului și robinetul de 
închidere de pe conducta de alimentare cu gaz
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4 Instalația	electrică

Vă rugăm să rețineți următoarele:
 ■ Respectați toate normele relevante (de ex., EN 60204-1).
 ■ Verificați dacă tensiunea locală de lucru, frecvența și protecția siguranței respectă 

datele de pe plăcuța cu specificații. În cazul oricăror diferențe, unitatea nu trebuie să 
fie conectată!

 ■ Secțiunile transversale de cablu trebuie să fie selectate conform reglementărilor 
tehnice, de ex. VDE 0100.

4.1 Alimentarea cu curent

 ■ Instalați cablul de alimentare cu curent de la panoul local de comandă la unități (și, 
acolo unde este necesar, la modulul opțional) și cuplați-le conform schemei electrice (a 
se vedea Fig. 7).

 ■ Montați întrerupătorul principal pentru întreaga instalație de pe panoul de comandă.
 ■ Pentru TopVent® MG:

 – Asigurați-vă că ați instalat cablul de legare la masă pe flanșa conductei de introdu-
cere a aerului.

4.2 Magistrala de sistem

Combinați unități care operează în aceleași condiții de funcționare în zonele de comandă. 
TempTronic RC comandă până la 8 unități TopVent® gaz de același tip:

 ■ Conectați unitățile, TempTronic și modulul opțional, dacă exista, unele la altele, prin 
intermediul magistralei bus de sistem.

	 Atenție
Cuplajul inductiv afectează funcționarea controlerului. Pozați magistrala de 
sistem separat de cablurile de alimentare cu curent!

 ■ Adresarea unităților:
 – Cu ajutorul microîntrerupătorului J14 (de pe comanda arzătorului) și al microîntre-

rupătorului S1 (de pe modulul de alimentare) alocați un număr individual fiecărei 
unități.

 – Treceți comutatorul S1 de pe comanda arzătorului în poziția „0” pe toate unitățile.
 ■ Conectați magistrala de bus sistem la unități conform schemei electrice.
 ■ Deschideți TempTronic RC.
 ■ Ghidați magistrala de bus sistem prin deschiderea centrală de pe panoul posterior.
 ■ Montați panoul posterior în poziția indicată.
 ■ Conectați magistrala de bus sistem la regleta de borne. 
 ■ Închideți TempTronic RC din nou.

1

2
3

4

■1 Panou electric de comandă
■2 Magistrala de sistem
■3 Alimentarea cu curent
■4 Comanda	arzătorului

Fig. 3: Poziția conexiunilor electrice

-J14 / -S1 -S1
1. TopVent

2. TopVent

3. TopVent

1

0 1ON

2 3 4 5 6 7 8

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

0 1

0 1

Fig. 4: Adresarea unităților

Fig. 5: Poziţia comutatorului S1 și J14

 

Fig. 6: Deschiderea TempTronic RC
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1. TopVent
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1 2 3 4
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2. TopVent

L1 L2 L3 N PE
1 2 3 4

-X20

-S4

-S1

-X11 -X9 1 2 3 4 5 6

1
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2 3 4 5 6 7 8

-J14 -S1 0 1

-S1
L1

L2

L3

N

PE
1
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2 3 4 5 6 7 8

3. TopVent

L1 L2 L3 N PE
1 2 3 4

-X20

-S4

-X11 -X9 1 2 3 4 5 6

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

-J14 -S1 0 1

8. TopVent

L1 L2 L3 N PE-X20

-S4

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

-J14 -S1 0 1

L1

L2

L3

N

PE
1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

-S1

-X11 -X9 1 2 3 4 5 6

5 x 2.5 mm²

5 x 2.5 mm²

5 x 2.5 mm²

5 x 2.5 mm²

2 x 0.5 mm²

2 x 0.5 mm²

2 x 0.5 mm²

400 V 3N AC / 50HzTempTronic
RC

2 x 0.5 mm²

3 x 2.5 mm²

4321

-X6
3 421

-X4
6521

-X6
4321

-X5

L1 N PE-X11 2 3-X2 4 5 6

-X3
7 8 9 101 2 3 4 5 6

2 x 0.5 mm²

TempTronic
RC

■1 Panourile	de	comandă	(la	fața	locului)
■2 Variantă:	conexiunea	pentru	TempTronic	RC	și	modulul	de	opțiuni
■3 Modulul	de	opțiuni	
■4 Comanda	arzătorului
■5 Modulul electric

Fig. 7: Schema electrică
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4.3	 Modulul	de	opțiuni	

Dacă este disponibil un modulul de opțiuni:
 ■ Conectați alimentarea electrică și magistrala de sistem conform schemei electrice 

(procedați în același mod ca și în cazul TempTronic RC).
 ■ Efectuați următoarele conexiuni în funcție de proiect.

Alarmă colectivă

1 2-X2

max.	230	V	c.a.,	6	A
Valoarea medie a temperaturii ambiante

1 2 3-X3 4 5 6 7 8

Fractie aer proaspăt

1 2 3-X4 4

Comutare externă

1 2-X5

Senzor extern de temperatură ambiantă

9 10-X3

Tabel 1: Racorduri externe ale modulului de opțiuni
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5 Punerea	inițială	în	funcțiune

Unitățile sunt verificate în fabrică și reglate în prealabil conform specificațiilor de pe eticheta tip.

5.1 Înaintea	punerii	în	funcțiune

 ■ Verificați montarea corectă (detalii sunt disponibile în secțiunile anterioare ale acestor 
instrucțiuni de operare și în manualul de proiectare):
 – Montarea
 – Evacuarea gazelor arse și alimentarea cu aer de combustie
 – Racord gaz
 – Instalația electrică
 – Direcția de rotire a ventilatorului
 – Respectarea limitelor de aplicare

 ■ Au fost respectate toate reglementările și recomandările relevante?
 ■ Montajul a fost aprobat de autoritatea locală în construcții?

5.2 Reglarea	distribuției	aerului

Asigurați-vă că distribuția aerului cu Air-Injector este reglată de departamentul de asis-
tenţă clienți Hoval.

5.3	 Punerea	în	funcțiune	a	arzătorului	de	gaz

 ■ Deschideți robinetul principal de oprire a conductei de alimentare cu gaz.
 ■ Așteptați până când regulatorul de presiune a redus presiunea de racord la valoare de 

referință
 ■ Deschideți lent robinetul de închidere în fața dispozitivului.
 ■ Porniți alimentare cu curent (întrerupătorul principal de pe panoul de comandă, întreru-

pătorul de izolare de pe unitate).
 ■ Pe TempTronic RC (consultați manualul de operare):

 – Selectați modul de operare „REC”.
 – Reglați valoare de referință pentru temperatura ambiantă la o valoare mai mare 

decât temperatură ambiantă curentă (→ solicitare de căldură).
 ■ Este inițiată secvența de operare pentru solicitarea de încălzire. Pe afișajul de 

comandă al arzătorului este afișată starea curentă:

Afișaj Stare Descriere
0 În	așteptare Se	așteaptă	solicitarea	de	încălzire
1 Resetare Resetare	software
3 Verificare	preliminară Presostat	diferențial	pentru	verificarea	poziției	zero
4 Pre-ventilare Ventilare	preliminară	de	30	sec.	cu	suflanta	arzătorului
5 Aprinderea	prealabilă Scanteie	fără	deschiderea	vanei	de	gaz
6 Aprindere 5	secunde	de	scanteie	și	deschiderea	vanei	de	gaz
7 Verificarea	flăcării Controlerul	verifică	dacă	este	prezentă	flacăra.
8 Ardere Aeroterma	pornește	și	începe	să	moduleze.
9 Funcționarea	la	sarcină	

parțială
Înainte	ca	flacăra	să	se	stingă,	arzătorul	va	modula	funcționarea	la	
sarcină	parțială.

10 Arzător	oprit Vana	de	gaz	se	închide,	flacăra	se	stinge.
11 Post-ventilare Suflanta	arzătorului	purjează	cu	aer	proaspăt.	

Ventilatorul	funcționează	în	continuare	pentru	a	răci	schimbătorul	
de	căldură.

Tabel 2: Afișajul de comandă al arzătorului
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	 Indicații	importante
Dacă nu se formează flacăra, apăsați pe orificiile de 
pătrundere a aerului de pe intrarea în suflantă la urmă-
toarea încercare de aprindere. Aceasta îmbogățește 
amestecul și facilitează aprinderea.

5.4 Modul	de	servisare

Următoarele moduri de operare pot fi forțate pentru lucrările de întreținere (măsurarea 
emisiilor, reglarea vanei de gaz):

 ■ Funcționarea la sarcină parțială (→ putere minimă de căldură, debit min. de aer)
 ■ Funcționarea la sarcină nominală (→ putere maximă de căldură, debit max. de aer)

Activați modul de service pe afișajul de comandă al arzătorului:
 ■ Apăsați lung butoanele [ ] și [–] timp de câteva secunde.

 – Pe afișaj vor apărea alternativ „Lo” și „St”.
 – Aeroterma pornește cu funcționare la sarcină parțială.

 ■ Apăsați butoanele [–] și [+] pentru a comuta între sarcina parțială și cea nominală.
 ■ Apăsați butonul [–] până când pe afișaj apare 0 pentru a ieși din modul de service.

 –  Ventilatorul funcționează în continuare pentru a răci schimbătorul de căldură.

Modul de service se încheie automat după 10 minute.

	 Atenție
Pentru operația de service, trebuie să instalați TempTronic RC. În caz contrar, 
ventilatorul nu funcționează și schimbătorul de căldură se va înfierbânta excesiv.

5.5 Măsurarea	emisiilor

Este necesar un analizor de gaze arse care să înregistreze următoarele valori măsurate:
 ■ Concentrația de CO a gazelor arse
 ■ Concentrația de CO2 a gazelor arse
 ■ Temperatura aerului de combustie
 ■ Temperatură gaze arse
 ■ Pierderi de gaze arse

Efectuați măsurarea emisiilor pentru operarea la sarcină parțială și sarcină nominală. În 
acest scop, folosiți orificiile de măsurare pe racordul de evacuare și panoul de acces (a 
se vedea Fig. 1). Pentru a măsura temperatura aerului de combustie, scoateți bușoanele 
orificiului de măsurare și introduceți senzorul la cca. 150 mm.

	 Indicații	importante
Pentru măsurarea emisiilor de la acoperiș (acolo unde acest lucru este permis), 
trebuie prevăzute orificii corespunzătoare pe conducta cu 3 straturi, direct 
deasupra acoperișului și acestea trebuie să fie etanșe la gaz.

Procedați după cum urmează:
 ■ Forțați operarea la sarcină parțială sau nominală (a se vedea secțiunea 5.4).
 ■ Așteptați aproximativ 5 minute până când unitatea este în stare stabilă. Apoi, efectuați 

măsurarea emisiilor.
 ■ Realizați un raport de măsurare și înmânați-l operatorului spre păstrare.

Fig. 8: Afișajul de comandă al arzătorului
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5.6 Reglarea	vanei	de	gaz

	 Atenție
Pericol de intoxicare. O reglare incorectă a vanei de gaz poate determina gene-
rarea de monoxid de carbon și supraîncălzirea. Este absolut necesar să verificați 
reglarea corectă în timpul punerii în funcțiune!

Aveți nevoie de un analizor de gaze arse calibrat (a se vedea secțiunea 5.5).

Procedați după cum urmează:
 ■ Conectați analizorul de gaze arse.
 ■ Forțați operarea la sarcină nominală (a se vedea secțiunea 5.4).
 ■ Măsurați conținutul de CO2 al gazelor arse și comparați valoarea măsurată cu 

valoarea țintă din Tabel 3.
 ■ Dacă diferența depășește 0,3 %, ajustați reglajul după cum urmează:

 – Valoare CO2 prea mică: ......Rotiți butonul de reglaj 1  spre stânga.
 – Valoare CO2 prea mare: .....Rotiți butonul de reglaj 1  către dreapta.

 ■ Forțați operarea la sarcină parțială și măsurați conținutul de CO2 al gazelor arse. 
Ajustați reglajul după cum urmează:
 – Valoare CO2 prea mică: ......Rotiți butonul de reglaj 2  către dreapta.
 – Valoarea CO2 este prea mare:...... Rotiți butonul de reglaj 2  spre stânga.

 ■ Reveniți la funcționarea la sarcină nominală și reglați din nou valoarea CO2 cu butonul 
de reglaj 1 .

 ■ Reveniți la funcționarea la sarcină parțială și reglați din nou valoarea CO2 cu butonul 
de reglaj 2 .

 ■ Reluați pașii de mai sus până când ambele valori CO2 sunt corecte.

	 Indicații	importante
Măsurați întotdeauna simultan conținutul de CO al gazelor arse. O valoare de 
peste 100 ppm înseamnă că amestecul de gaz este prea îmbogățit. Rotiți butonul 
de reglaj 1  către dreapta.

Tipul unității DGV / NGV / MG
6/30 6/60  |  9/60

Gaz	natural:	G20,	G27	(H,	E,	Lw)
Sarcină	nominală % 	 9,0 	 8,9
Sarcină	parțială % 	 8,5 	 8,5

Gaz	natural:	G25,	G25.3	(I,	LL,K)
Sarcină	nominală % 	 9,0 	 9,0
Sarcină	parțială % 	 8,5 	 8,5

Gaz	lichefiat,	propan:	G31	(P)	 1)
Sarcină	nominală % 10,6 10,5
Sarcină	parțială % 10,0 10,0

1)	 Model	special

Tabel 3: Valorile țintă pentru reglarea vanei de gaz

5.7 Programarea	sistemului	de	comandă

Programați sistemul de comandă folosind instrucțiunile de operare pentru TempTronic 
RC.

2

1

■1 Buton	de	ajustare	radio	(sarcină	nominală)
■2 Buton	de	ajustare	compensare	(sarcină	

parțială)

Fig. 9: Vana de gaz
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6 Depanare

6.1 Afișarea	alarmelor	pe	TempTronic	RC

Alarmă Cauza Reacție sistem Depanare
Arzător	pe	gaz O	defecțiune	blochează	

funcționarea	arzătorului.
Unitatea	afectată	trece	pe	modul	de	operare	„Off”	
(Oprit).

consultați	Tabel	5

Există	o	defecțiune	temporară	
a	arzătorului.

Unitatea	afectată	trece	temporar	pe	modul	de	
operare	„Off”	(Oprit).

consultați	Tabel	6

Clapetă	de	
aer	proaspăt

Clapeta	de	aer	proaspăt/
recirculare	este	blocată	sau	
dispozitivul	de	acționare	este	
defect.

Unitatea	afectată	trece	pe	modul	de	operare	„Off”	
(Oprit).

Contactați	departamentul	de	
asistență	clienți	Hoval.

Filtru Diferența	de	presiune	pentru	
monitorizarea	filtrului	a	fost	
depășită	mai	mult	de	5	
minute.

– Înlocuiți	filtrul.

Izolare Întrerupătorul	de	izolare	de	
pe	unitate	a	fost	în	poziția	
„Off”	(Oprit)	mai	mult	de	30	de	
minute.

– Treceți	comutatorul	de	
izolare	în	poziția	„On”	
(Pornit).

Senzorul	
de aer de 
alimentare

Senzorul	de	aer	de	alimentare	
este	defect.

 ■ Echipamentul	operează	la	putere	minimă	până	la	
eliminarea	defecțiunii.

 ■ Clapeta	de	aer	proaspăt	se	închide.
 ■ Aerul	alimentat	este	direcționat	orizontal.

Contactați	departamentul	de	
asistență	clienți	Hoval.

Ventilatorul Motorul	ventilatorului	s-a	
supraîncălzit.

Unitatea	afectată	trece	pe	modul	de	operare	„Off”	
(Oprit).

Contactați	departamentul	de	
asistență	clienți	Hoval.

Tabel 4: Listă alarme

În cazul unei pene de curent:
 ■ pe prima unitate, toate unitățile din zona de comandă sunt oprite
 ■ pe o altă unitate, unitatea afectată este oprită

După revenirea tensiunii, unitățile revin automat în modul de operare reglat anterior.

6.2 Defecțiuni	care	blochează	arzătorul

Următoarele defecțiuni ale arzătorului blochează unitatea. Pentru reluarea funcționării, 
apăsați butonul [OK] de pe afișajul de comandă al arzătorului după remedierea defecțiunii. 
(Nu este necesară o confirmare suplimentară pe TempTronic RC.)

Afișaj Tip de eroare Descriere Nr. caz
L-0 Eroare	internă Eroare	internă 13
L-1 Eroare aprindere Flacăra	durează	doar	5	secunde	după	aprindere  1

Flacăra	nu	se	aprinde  2
L-2	și	3 Eroare	internă Eroare	internă 13
L-4 E-eroare E-eroare timp de mai mult de 24 de ore 12
L-5 Eroare	suflantă	gaz Suflanta	arzătorului	nu	funcționează  6
L-6	și	7 Eroare	suflantă	gaz Suflanta	arzătorului	se	rotește	la	viteza	incorectă  7
L-8	până	la	12 Eroare	internă Eroare	internă 13
L-13 Eroare	presostat	diferențial Presostatul	diferențial	este	închis	în	starea	de	așteptare 14
L-14 Eroare	presostat	diferențial Presostatul	diferențial	nu	se	închide	la	pre-ventilare 11
L-15 Supraîncălzire Senzorul	schimbătorului	de	căldură	este	supraîncălzit. 	 3
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Afișaj Tip de eroare Descriere Nr. caz
L-16 Eroare	de	temperatură	a	gazelor	arse Senzorul	de	temperatură	a	gazelor	arse	este	

supraîncălzit
	 3

L-17	până	la	19 Eroare	internă Eroare	internă 13
L-20 Eroare	flacără Flacără	detectată	după	închiderea	vanei	de	gaz 15
L-21 Eroare	flacără Flacără	detectată	înaintea	închiderii	vanei	de	gaz 16
L-22 Eroare	flacără Eroare	flacără	în	timpul	arderii  5
L-25 Eroare	senzor	de	temperatură Eroare	a	senzorului	schimbătorului	de	căldură  4
L-26 Eroare	senzor	de	temperatură Eroare	a	senzorului	de	temperatură	a	gazelor	arse  4
L-27	până	la	31 Eroare	internă Eroare	internă 13
L-32 Eroare	senzor	de	temperatură Eroare	a	senzorului	schimbătorului	de	căldură  4
L-33	până	la	38 Eroare	internă Eroare	internă 13
L-42 Eroare	de	temperatură	a	gazelor	arse Prea	multe	erori	de	temperatură	a	gazelor	arse 	 3
L-43 Supraîncălzire Senzorul	schimbătorului	de	căldură	se	supraîncălzește	

prea des
	 3

Tabel 5: Defecțiuni care blochează arzătorul

6.3	 Defecțiuni	temporare	ale	arzătorului

Următoarele defecțiuni ale arzătorului opresc unitatea doar temporar. După remedierea 
defecțiunii, unitatea intră automat în funcțiune din nou.

Afișaj Tip de eroare Descriere Nr. caz
E-00	până	la	04 Eroare	internă Eroare	internă 13
E-05 Supraîncălzire Senzorul	schimbătorului	de	căldură	este	

supraîncălzit.
	 3

E-06	până	la	13 Eroare	internă Eroare	internă 13
E-14 Eroare	flacără Flacără	detectată,	deși	nu	ar	trebui	să	existe 16
E-15	până	la	20 Eroare	internă Eroare	internă 13
E-21	și	22 Eroare	a	senzorului	schimbătorului	

de	căldură
Senzorul	schimbătorului	de	căldură	nu	a	fost	
detectat

 4

E-23	și	24 Eroare	a	senzorului	de	temperatură	a	
gazelor	arse

Senzorul	de	temperatură	a	gazelor	arse	nu	a	fost	
detectat

 4

E-27	și	28 Eroare	a	senzorului	schimbătorului	
de	căldură

Senzorul	schimbătorului	de	căldură	este	
scurtcircuitat

 4

E-30	și	31 Eroare	a	senzorului	de	temperatură	a	
gazelor	arse

Scurtcircuitat	al	senzorului	de	temperatură	a	gazelor	
arse

 4

E-34 Eroare a butonului de resetare Prea	multe	acțiuni	de	resetare	într-un	interval	scurt 	 9
E-36 Supraîncălzire Senzorul	schimbătorului	de	căldură	este	

supraîncălzit.
	 3

E-38	și	39 Eroare	a	senzorului	schimbătorului	
de	căldură

Senzorul	schimbătorului	de	căldură	nu	a	fost	
detectat

 4

E-47	și	48 Eroare	a	senzorului	schimbătorului	
de	căldură

Senzorul	schimbătorului	de	căldură	este	
scurtcircuitat

 4

E-49	până	la	64 Eroare	internă Eroare	internă  4
E-65 Tensiune	prea	joasă Tensiunea	de	alimentare	este	prea	joasă	timp	de	

peste 1 minut
E-66 Tensiune	prea	ridicată Tensiunea	de	alimentare	este	prea	ridicată	timp	de	

peste 1 minut
E-67 Eroare	presostat	diferențial Prea	multe	erori	ale	presostatului	diferențial 11
E-68 Eroare	de	temperatură	a	gazelor	arse Senzorul	de	temperatură	a	gazelor	arse	este	

supraîncălzit
	 3
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E-69 Eroare	de	configurare Eroare	de	configurare	a	încălzirii 19

Tabel 6: Defecțiuni temporare ale arzătorului

6.4 Avertizări

Următoarele avertizări pot fi afișate temporar. Aeroterma poate funcționa în continuare 
sau se poate opri până când eliminați cauza:

Afișaj Tip de eroare Descriere Nr. caz
A-02 Eroare	de	configurare Eroare	de	configurare	a	încălzirii 19
A-07 Supraîncălzire Senzorul	schimbătorului	de	căldură	este	aproape	

supraîncălzit.
3

A-08 Supraîncălzire Senzorul	de	temperatură	a	gazelor	arse	este	aproape	
supraîncălzit

3

Tabel 7: Avertizări

6.5 Măsuri

După identificarea problemei, folosiți Numărul cazului pentru identificarea cauzei posibile 
în acest paragraf.

Cazul 1: Flacăra durează doar 5 secunde după aprindere
 ■ Nu se detectează flacăra:

 – Verificați cablul de aprindere/ionizare și electrodul. Cablul trebuie să 
aibă o rezistență de 1 kΩ.

 ■ Unitatea nu este împământată corespunzător.
 ■ Automatul de ardere este defect.

Cazul 2: Flacăra nu se aprinde
 ■ Presiunea gazului este insuficientă.
 ■ Amestecul de gaz este prea sărac.

 – Reglați vana de gaz (a se vedea secțiunea 5.6).
 ■ Vana de gaz nu se deschide.

 – În timpul aprinderii, verificați dacă tensiunea de pe vana este de 230 V.
 ■ Verificați dacă electrodul de aprindere face scânteie. În caz contrar:

 – Verificați cablul și electrodul.
 – Verificați în ce măsură comanda arzătorului generează scânteie.
 – Înlocuiți componentele defecte.

Cazul 3: Senzorul schimbătorului de căldură sau al gazelor arse este supraîncălzit
 ■ Verificați dacă conectorii J12 și J6 sunt cuplați corect și dacă bornele J12-1 

/ J12-4 (protecție opțională la supraîncălzire) sunt alimentate.
 ■ Verificați dacă ventilatorul furnizează aer suficient.
 ■ Verificați reglajele vanei de gaz. Este posibil ca aeroterma să fie suprasoli-

citată. În acest caz:
 – Reglați presiunea arzătorului.
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Cazul 4: Senzorul schimbătorului de căldură sau senzorul gazelor arse nu a fost detectat sau 
există un scurtcircuit

 ■ Senzorul schimbătorului de căldură include 2 senzori externi. Valorile citite 
de acești senzori pot fi prea diferite.

 – Măsurați rezistența fiecărui senzor. Rezistența trebuie să fie de 20 kΩ la 
25°C și 25 kΩ la 20°C.

 – Dacă valorile măsurate diferă prea mult, înlocuiți senzorul.

Cazul 5: Prea multe erori ale flăcării în timpul arderii
 ■ Alimentarea cu gaz nu este constantă. Aceasta determină o scădere a 

presiunii gazului în timpul arderii.
 – Verificați presiunea de alimentare cu gaz în timpul funcționării 

aerotermei.
 ■ Presiunea gazului pentru operarea la sarcină parțială este prea redusă.

 – Verificați presiunea gazului la operarea la sarcină parțială și reglați dacă 
este necesar.

 ■ Gazele arse sunt reaspirate în admisia de aer, generând o lipsă de oxigen.
 – Verificați instalația de gaze arse și alimentarea cu aer de combustie. 

Utilizați doar piese originale Hoval.

Cazul 6: Suflanta arzătorului nu funcționează
 ■ Verificați dacă ventilatorul suflantei pe gaz este blocat.
 ■ Verificați dacă există defecțiuni ale cablurilor.
 ■ Suflanta arzătorului este defectă.

Cazul 7: Suflanta arzătorului se rotește la viteza incorectă
 ■ Verificați dacă suflanta arzătorului funcționează lin.
 ■ Verificați dacă există defecțiuni ale cablurilor.

Cazul 9: Prea multe acțiuni de resetare într-un interval scurt
 ■ Eroarea va dispărea după un timp sau dacă sursa principală de alimentare 

este deconectată pentru o perioadă.

Cazul 11: Circulație insuficientă a aerului prin schimbătorul de căldură, presostatul diferențial 
nu se închide

 ■ Verificați dacă suflanta arzătorului funcționează.
 ■ Verificați dacă instalația de gaze arse este blocată sau restricționată.
 ■ Verificați presostatul diferențial și racordurile.
 ■ Verificați schimbătorul de căldură pentru identificarea scurgerilor de gaze 

arse.

Cazul 12: E-eroare timp de mai mult de 24 de ore
 ■ Opriți și porniți aeroterma și verificați codul de eroare.

Cazul 13: Eroare internă
 ■ Izolați alimentarea electrică și puneți din nou sub tensiune. Dacă aceasta 

nu ajută:
 – Înlocuiți unitatea de comandă a arzătorului.
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Cazul 14: Presostatul diferențial este închis în starea de așteptare
 ■ Verificați dacă contactul este blocat. În acest caz:

 – Înlocuiți presostatul diferențial.
 ■ Verificați dacă există apă în furtun. În acest caz:

 – Goliți furtunul.

Cazul 15: Flacără detectată după închiderea vanei de gaz
 ■ Verificați dacă vana de gaz se închide prea lent. În acest caz:

 – Înlocuiți vana de gaz.
 ■ Verificați dacă electrodul de ionizare este umed. În acest caz:

 – Uscați, curățați sau înlocuiți electrodul.

Cazul 16: Flacără detectată înaintea închiderii vanei de gaz
 ■ Verificați dacă există flacără înainte de aprindere. În acest caz:

 – Înlocuiți vana de gaz.
 ■ Verificați dacă electrodul de ionizare este umed. În acest caz:

 – Uscați, curățați sau înlocuiți electrodul.

Cazul 19: Eroare de configurare a încălzirii
 ■ Contactați departamentul de asistență clienți Hoval.

6.6 Alte	soluții	de	depanare

Alte defecțiuni posibile sunt:

Aprindere cu explozie și/sau defecțiuni frecvente de flacără
 ■ Verificați dacă reglajele pentru controlul gazelor sunt corecte (a se vedea 

secțiunea 5.6).
 – O valoare corectă a CO2 este importantă pentru o aprindere 

corespunzătoare.
 ■ Verificați cablul de aprindere.

 – Ar trebui să aibă o rezistență de 1 kΩ.
 ■ Verificați poziția electrodului de aprindere.

 –  Scânteia trebuie să se formeze între doi electrozi, nu între electrod și 
arzător.

Putere insuficientă
Puterea termică a aerotermei este insuficientă dacă există o rezistență prea 
mare în instalația de admisie sau evacuare a gazelor arse. Suflanta arzăto-
rului se rotește în continuare la viteză nominală, dar rezistența nu permite 
intrarea unui amestec de aer / gaz suficient în arzător.

 ■ Verificați instalația de gaze arse pentru identificarea blocajelor.
 ■ Verificați arzătorul pentru identificarea prafului sau altor poluanți.
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7 Întreținere	

Activitate Procedură Interval
Curățarea unității  ■ Curățați	ventilatorul	și	Air-Iinjector	cu	un	aspirator	și	o	perie	din	plastic.

 ■ Curățați	interiorul	unității	cu	un	aspirator.
1	x	pe	an

Verificare funcțională  ■ Verificați	funcționarea	ventilatorului	și	a	Air-Iinjector-ului 1	x	pe	an
Schimbător de căldură și 
arzător

 ■ Demontați	liniile	de	conectare.
 ■ Slăbiți	șuruburile	(M6)	de	pe	flanșa	modulului	de	gaz	și	scoateți	modulul	gazului.
 ■ Inspecția	vizuală	a	exteriorului	schimbătorului	de	căldură
 ■ Curățați	schimbătorul	de	căldură	cu	o	perie	din	plastic	(nu	folosiți	o	perie	de	sârmă).
 ■ Demontați	arzătorul	și	suflanta	arzătorului	slăbind	șuruburile	hexagonale	de	pe	flanșa	
arzătorului.

 ■ Inspecția	vizuală	a	arzătorului
 ■ Verificați	electrodul	de	aprindere	și	de	ionizare.	Dacă	este	necesar,	curățați	cu	atenție	
cu	șmirghel	fin	și	reglați	din	nou.

 ■ Înlocuiți	flanșa	arzătorului	dacă	prezintă	urme	de	coroziune	sau	uzură	a	materialului.
 ■ Inspectați	vizual	interiorul	schimbătorului	de	căldură;	curățați	dacă	este	necesar.
 ■ Reinstalați	arzătorul	și	suflanta	arzătorului;	folosiți	garnituri	noi	în	acest	scop.
 ■ Reinstalați	liniile	de	conectare.

1	x	pe	an

Testul traseului gazelor 
arse

 ■ Inspecția	vizuală	a	componentelor	instalate
 ■ Scoateți	capacul	de	condens	de	pe	toate	elementele	T	și	curățați	interiorul	conductei	
de	gaz	după	cum	este	necesar.

1	x	pe	an

Măsurarea emisiilor  ■ Verificați	reglarea	vanei	de	gaz	și	reglați	din	nou	dacă	este	necesar. 1	x	pe	an
Sisteme de comandă  ■ Verificați	funcționarea	TempTronic	RC. 1	x	pe	an
Filtru  ■ Pentru	informații	privind	înlocuirea	filtrului,	consultați	secțiunea	I,	„Operarea”	din	

manualul de proiectare
Dacă	se	afișează	alarma	
„Filtru”

Tabel 8: Program de întreținere

Distanța dintre electrod și arzător Distanța dintre cei doi electrozi

5 
± 

0.
5 

m
m 3.6 ± 0.4 m

m

Fig. 10: Reglarea electrodului de aprindere și de ionizare
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8	 Modificarea	tipului	de	gaz

8.1	 Trecerea	la	un	tip	diferit	de	gaz	natural

 ■ Reglați vana de gaz conform specificațiilor din Tabel 3.
 ■ Asigurați-vă că reglajele modificate (categoria gazului, presiunea de alimentare) sunt 

clar vizibile lângă eticheta de tip.

8.2	 Trecerea	de	la	gaz	natural	la	gaz	lichefiat

Pentru trecerea de la gaz natural la gaz lichefiat este necesară înlocuirea arzătorului 
Contactați departamentul de asistență clienți Hoval.

9	 Scoaterea	din	uz

 ■ Treceți unitatea în modul „OFF” (oprit).
 ■ Închideți robinetul de pe conducta de alimentare cu gaz.
 ■ Lăsaţi unitatea să se răcească. Ventilatorul funcționează în continuare pentru a răci 

schimbătorul de căldură.
 ■ După ce ventilatorul se oprește: opriți instalația de la întrerupătorul principal.

În situații de urgență:
 ■ Deconectați alimentarea cu curent (comutatorul de pornire/oprire de pe panoul de 

comandă). Suflanta arzătorului și ventilatorul se opresc imediat. În acest caz, schimbă-
torul de căldură nu se răcește treptat.

 ■ Închideți robinetul de pe conducta de alimentare cu gaz.
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Contact

Internațional
Hoval Aktiengesellschaft
9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel. +423 399 24 00
info.klimatechnik@hoval.com
www.hoval.com

România
Hoval SRL
Voluntari
Jud. Ilfov
Șos. Pipera-Tunari, nr. 4E-F,
077190
Telefon +40 410.30.00
Fax +40 410.30.44
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