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Aceste instrucţiuni se aplică pentru ur-
mătoarele tipuri:
Intervale nominale de putere la 50/30 °C 
și gaz natural
51-UltraGas®  2 D (250) 25 - 252 kW
51-UltraGas®  2 D (300) 35 - 302 kW
51-UltraGas®  2 D (380) 38 - 382 kW
51-UltraGas®  2 D (460)  51 - 466 kW
51-UltraGas®  2 D (600) 67 - 604 kW
51-UltraGas®  2 D (700) 73 - 700 kW
51-UltraGas®  2 D (800) 85 - 802 kW
51-UltraGas®  2 D (900) 96 - 906 kW
51-UltraGas®  2 D (1060) 110 - 1066 kW
51-UltraGas®  2 D (1240) 136 - 1244 kW
51-UltraGas®  2 D (1400) 146 - 1406 kW
51-UltraGas®  2 D (1600) 166 - 1608 kW
51-UltraGas® 2 D (2000) 205 - 1998 kW
51-UltraGas®  2 D (2200) 229 - 2224 kW
51-UltraGas®  2 D (2600) 269 - 2640 kW
51-UltraGas®  2 D (3100) 324 - 3100 kW

UltraGas® 2 D (250-3100)
Cazane in condensaţie pe gaz de incălzire
Cazan dublu Hoval

Produsele Hoval trebuie instalate şi puse în funcţiune 
doar de către un personal calificat. Aceste instrucţiuni 
sunt destinate doar pentru specialişti. Instalaţiile elec-
trice pot fi făcute doar de către un electrician special-
izat.

Cazanele de pardoseală UltraGas® 2 D (250-3100) con-
form EN 15502-1/15502-2-1 sunt destinate şi aprobate 
folosirii ca generatoare de caldură pentru sistemele de 
încalzire a apei cu o temperatură maximă permisă a 
agentului termic pe tur de pană la 95 °C 1). Acestea sunt 
proiectate pentru o putere continuu reglabilă a operarii 
în sistemle de încălzire.
1) vezi sectiunea date tehnice.
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1. Informații	importante
1.1 Siguranță
Instrucțiunile pe care le dețineți pentru cazanele noastre 
în condensare UltraGas® 2 D (250-3100) oferă informații 
suplimentare despre instalarea și punerea în funcțiune a 
centralei cu dublu cazan. 

!
AVERTIZARE
Informațiile de bază despre punerea în funcți-
une, întreținerea și funcționarea pot fi găsite 
în instrucțiunile furnizate:

• Informații tehnice / instrucțiuni de instalare 
UltraGas® 2 

• Instrucțiuni de utilizare UltraGas® 2 

Este esențial ca boilerul să fie pus în funcți-
une de un tehnician de service Hoval sau de 
un partener Hoval instruit.

1.2 Explicația	simbolurilor	
1.2.1 avertizări

 !
PERICOL
... indică o situație de pericol imediat care va 
duce la răni grave sau fatale dacă nu este 
evitată. 

!
AVERTIZARE
... indică o situație de pericol posibil care 
poate duce la răniri grave sau fatale dacă nu 
este evitată. 

!
ATENȚIE
... indică o situație de pericol posibil care 
poate duce la răni ușoare sau ușoare dacă 
nu este evitată. 

NOTIĂ
... indică o situație de pericol posibil care 
poate duce la deteriorarea bunurilor dacă nu 
este evitată. 

1.2.2 Simboluri	de	avertizare
Următoarele simboluri de avertizare sunt combinate 
cu cuvintele de avertizare ATENȚIE, AVERTISMENT și 
PERICOL pentru notele de avertizare. 

!
Simboluri generale de avertizare 

Avertizare de tensiune electrică 

Avertizare asupra suprafeței fierbinți

Avertizare asupra substanțelor potențial ex-
plozive

Avertizare asupra substanțelor nocive sau 
iritante 

Avertizare privind ranirea prin tăiere

1.2.3 Informații
Informație:
Oferă informații importante.

Instrument:
Indică ce instrument veți avea nevoie pentru 
următorul pas de lucru. 

§
Oferă informații importante. Se referă la 
standarde și directive. 

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de insta-
lare și punere în funcțiune.

Citiți instrucțiunile de instalare înainte de 
instalare.



4 4 220 462 / 01

InfoRMațII	IMPoRtantE

1.3 La	livrare
Efectuați o inspecție vizuală imediat după primirea ca-
zanului. Dacă se constată daune, luați măsurile necesare 
definite în contractul de livrare. Transportatorul de risc re-
spectiv suportă costul reparațiilor. 

1.4 Garanție
Garanția nu acoperă defectele care pot fi atribuite: 
• Nerespectarea acestor instrucțiuni 
• Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare 
• Instalare incorectă 
• Modificări nepermise
• Manipularea incorectă
• Materiale de operare contaminate (gaz, apă, aer de 

ardere) 
• Aditivi chimici neadecvati la apa de incalzire 
• Deteriorările cauzate de aplicarea forței
• Coroziune de către compușii halogeni (de ex. vopsele, 

adezivi, solvenți) 
• Coroziunea cauzată de nerespectarea calității nece-

sare a apei 

1.5 Instrucțiuni
Toate instrucțiunile relevante pentru instalația dvs. pot fi 
găsite în manualul sistemului Hoval - vă rugăm să păstrați 
toate manualele! În cazuri excepționale, instrucțiunile pot 
fi găsite împreună cu componentele! 

Alte surse de informații: 
• Catalog Hoval
• Standarde, regulamente
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2. Instalarea
2.1 Procesul	de	instalare	
1. Înainte de a pune cazanele pe poziție, acestea tre-

buie izolate termic și carcasate în conformitate cu 
instrucțiunile de instalare UltraGas® 2, cu excepția 
carcaselor pentru soclu.

2. Cazanele duble UltraGas® 2 sunt instalate unul lângă 
celălalt așa cum se arată în următoarele desene.
 - Este esențial să instalați vanele fluture motorizate 
pe cazanele duble.

 - Setul de conectare hidraulic este opțional.

3. Instalați carcasele pentru soclu și cutia opțională 
de condens conform instrucțiunilor de instalare 
UltraGas® 2. 

4. Consultați instrucțiunile separate pentru instalarea 
setului de suprapresiune a gazelor arse! 

Opțional:
Instalarea setului de conectare hidraulic (tur și retur 
comun) 

Consultați instrucțiunile setului de conexiuni 
hidraulice
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2.2 Date	tehnice	UltraGas® 2 D (250-460)
Tip D (250) D (300) D (380) D (460)

• Capacitate termică nominală la 80/60°C, gaz natural kW 21-228 33-278 35-354 47-436
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, gaz natural kW 25-252 35-302 38-382 51-466
• Capacitate termică nominală la 80/60 °C, propan 2) kW - - - -
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, propan 2) kW - - - -
• Putere termică nominală de intrare cu gaz natural 1) kW 23-232 32-142 35-179 47-446
• Putere termică nominală de intrare cu propan 2) kW - - - -

• Presiune de lucru min./max. încălzire (PMS) bar 1/6 1/6 1/6 1/6
• Temperatura de lucru max. (Tmax) °C 95 95 95 95
• Capacitate apă cazan (V(H20)) l 2 x 207 2 x 195 2 x 276 2 x 265
• Rezistență debit cazan A se vedea diagrama
• Cantitate minimă apă circulată l/h - - - -
• Greutate cazan (fără apă, incl. carcasa) kg 2 x 378 2 x 400 2 x 490 2 x 510

• Eficiența cazanului la 80/60 °C la funcționarea la sarcină maximă (NCV/GCV)3) % 98,6/88,9 97,6/88,1 98,5/ 88,7 97,7/88,1
• Eficiența cazanului la 30% sarcină parțială (EN 15502) (NCV/GCV) 3) % 108,7/98,1 108,7/98,1 109,0/98,2 108,4/97,8
• Eficiență energetică pentru încălzire interioară

 - fără control ηs % 93 93 93 93
 - cu control ηs % 95 95 95 95
 - cu control și senzor în cameră ηs % 97 97 97 97

• Clasă NOx (EN 15502) 6 6 6 6
• Emisii de oxid de azot (EN 15502) (GCV) NOx mg/kWh 25 28 33 37
• Emisii de monoxid de carbon la 50/30 °C 4) CO mg/Nm3 31 21 25 13
• Conținut de O2 din gazele de ardere; putere min./max.5) % 5,9/5,6 5,5/6,0 5,9/6,0 6,0/5,9
• Conținut de CO2 din gazele de ardere la putere min./max. % 8,6/8,7 8,8/8,5 8,6/8,5 8,5/8,6
• Pierdere de căldură în modul standby Wați 760 760 1020 1020

• Dimensiuni  Consultați desenul la scară

• Presiune debit gaz min./ max. 
 - Gaz natural E/LL mbar 17,4-80 17,4-80 17,4-80 17,4-80
 - Gaz lichefiat mbar - - - -

• Consumul de gaz când acesta este furnizat la 15 °C /1013 mbar:
 - Gaz natural E - (Wo = 15,0 kWh/ m3) NCV = 9,97 kWh/ m3 m3/h 2,3-23,3 3,2-28,5 3,5-35,9 4,7-44,7
 - Gaz natural LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) NCV = 8,57 kWh/m3 m3/h 2,7-27,1 3,7-33,1 4,1-41,8 5,5-52,0
 - Propan (NCV = 25,9 kWh/m3) m3/h - - - -

• Tensiune de lucru V / Hz 2x230/50 2x230/50 2x230/50 2x230/50
• Consum electric min./max. Wați 41/280 43/450 38/302 49/456
• În standby Wați 7 8 8 8
• Tip de protecție IP 20 20 20 20
• Temperatură ambiantă permisă în timpul funcționării °C 5-40 5-40 5-40 5-40

• Nivel de zgomot
 - Nivel de zgomot la încălzire. (EN 15036 partea 1) (în funcție de aerul ambient) dB(A) 76 81 67 70
 - Zgomot gaze de ardere radiat de la gura de evacuare 

(DIN 45635 partea 47) (dependent/independent de aerul ambiant)
dB(A) - - - -

• Cantitate de condens (gaz natural) la 50/30 °C l/h 22 24 30 40
• Valoare pH a condensului (aprox.) 4,2 4,2 4,2 4,2

• Structură B23P, C53, C63

• Instalație de gaze arse
 - Clasa de temperatură T120 T120 T120 T120
 - Debit gaze de ardere la sarcină termică nominală (uscat) kg/h 376 452 566 688
 - Debit gaze de ardere la cea mai mică sarcină termică (uscat) kg/h 37 51 55 63
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 80/60 °C °C 64 65 68 69
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 50/30 °C °C 43 45 46 47
 - Temperatură gaze arse la cea mai mică sarcină termică și funcționare la 50/30 °C °C 29 28 29 29
 - Temperatură max. permisă a aerului de combustie °C 48 48 48 48
 - Debit aer de combustie Nm3/h 308 360 464 560
 - Presiune de alimentare maximă a conductei de alimentare cu aer și gaze arse Pa 60 60 60 60
 - Tiraj maxim/presiune negativă pe conducta de evacuare gaze arse Pa -50 -50 -50 -50

1) Date privind NCV. Seria cazanului este testată cu privire la setările EE/H. Cu o setare din fabrică a valorii Wobbe
de 15,0 kWh/m3, funcționarea cu o valoarea Wobbe cuprinsă între 12,0 până la 15,7 kWh/m3 este posibilă fără a fi necesară resetarea.

2) Date privind NCV
3) Conversie cf. EN 15502-1, Anexa J
4) Date referitoare la 3% O2
5) Valori la determinarea specificațiilor tehnice în etapa de omologare
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2.3 Date	tehnice	UltraGas® 2 D (600-900)
Tip D (600) D (700) D (800) D (900)

• Capacitate termică nominală la 80/60°C, gaz natural kW 62-566 70-664 80-756 87-858
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, gaz natural kW 67-604 73-700 85-802 96-906
• Capacitate termică nominală la 80/60 °C, propan 2) kW - - - -
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, propan 2) kW - - - -
• Putere termică nominală de intrare cu gaz natural 1) kW 62-582 70-676 78-770 89-874
• Putere termică nominală de intrare cu propan 2) kW - - - -

• Presiune de lucru min./max. încălzire (PMS) bar 1/6 1/6 1/6 1/6
• Temperatură de lucru max. (Tmax) °C 95 95 95 95
• Capacitate apă cazan (V(H20)) l 2 x 522 2 x 496 2 x 483 2 x 457
• Rezistență debit cazan A se vedea diagrama
• Cantitate minimă apă circulată l/h - - - -
• Greutate cazan (fără apă, incl. carcasa) kg 2 x 770 2 x 810 2 x 830 2 x 850

• Eficiența cazanului la 80/60 °C la funcționarea la sarcină maximă (NCV/GCV)3) % 98,2/88,5 98,1/88,5 98,3/88,6 98,3/88,7
• Eficiența cazanului la 30% sarcină parțială (EN 15502) (NCV/GCV) 3) % 109,2/98,4 108,4/97,7 108,3/97,6 108,3/97,9
• Eficiență energetică pentru încălzire interioară

 - fără control ηs % 93 93 93 -
 - cu control ηs % 95 95 95 -
 - cu control și senzor în cameră ηs % 97 97 97 -

• Clasă NOx (EN 15502) 6 6 6 6
• Emisii de oxid de azot (EN 15502) (GCV) NOx mg/kWh 31 38 41 37
• Emisii de monoxid de carbon la 50/30 °C 4) CO mg/Nm3 21 21 26 31
• Conținut de O2 din gazele de ardere; putere min./max.5) % 6,0/5,9 6,0/5,9 6,0/5,9 5,9/5,8
• Conținut de CO2 din gazele de ardere la putere min./max. % 8,5/8,6 8,6/8,6 8,5/8,6 8,6/8,6
• Pierdere de căldură în modul standby Wați 1500 1500 1500 1500

• Dimensiuni  Consultați desenul la scară

• Presiune debit gaz min./ max. 
 - Gaz natural E/LL mbar 17,4-80 17,4-80 17,4-80 17,4-80
 - Gaz lichefiat mbar - - - -

• Consumul de gaz când acesta este furnizat la 15 °C /1013 mbar:
 - Gaz natural E - (Wo = 15,0 kWh/ m3) NCV = 9,97 kWh/ m3 m3/h 6,2-58,4 7,0-67,8 7,8-77,2 8,9-87,7
 - Gaz natural LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) NCV = 8,57 kWh/m3 m3/h 7,2-67,9 8,2-78,9 9,1-89,8 10,4-102,0
 - Propan (NCV = 25,9 kWh/m3) m3/h - - - -

• Tensiune de lucru V / Hz 2x230/50 2x230/50 2x230/50 2x230/50
• Consum electric min./max. Wați 42/520 44/584 53/1120 63/1160
• În așteptare Wați 5 8 5 8
• Tip de protecție IP 20 20 20 20
• Temperatură ambiantă permisă în timpul funcționării °C 5-40 5-40 5-40 5-40

• Nivel de zgomot
 - Nivel de zgomot la încălzire. (EN 15036 partea 1) (în funcție de aerul ambient) dB(A) - 73 - 79
 - Zgomot gaze de ardere radiat de la gura de evacuare 

(DIN 45635 partea 47) (dependent/independent de aerul ambiant)
dB(A) - - - -

• Cantitate de condens (gaz natural) la 50/30 °C l/h 52 62 70 80
• Valoare pH a condensului (aprox.) 4,2 4,2 4,2 4,2

• Structură B23P, C53, C63

• Instalație de gaze arse
 - Clasa de temperatură T120 T120 T120 T120
 - Debit gaze de ardere la sarcină termică nominală (uscat) kg/h 920 1076 1216 1390
 - Debit gaze de ardere la cea mai mică sarcină termică (uscat) kg/h 98 112 123 142
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 80/60 °C °C 68 66 67 69
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 50/30 °C °C 47 46 48 48
 - Temperatură gaze arse la cea mai mică sarcină termică și funcționare la 50/30 °C °C 28 28 29 29
 - Temperatură max. permisă a aerului de combustie °C 48 48 48 48
 - Debit aer de combustie Nm3/h 752 880 994 1138
 - Presiune de alimentare maximă a conductei de alimentare cu aer și gaze arse Pa 60 60 60 60
 - Tiraj maxim/presiune negativă pe conducta de evacuare gaze arse Pa -50 -50 -50 -50

1) Date privind NCV. Seria cazanului este testată cu privire la setările EE/H. Cu o setare din fabrică a valorii Wobbe
de 15,0 kWh/m3, funcționarea cu o valoarea Wobbe cuprinsă între 12,0 până la 15,7 kWh/m3 este posibilă fără a fi necesară resetarea.

2) Date privind NCV
3) Conversie cf. EN 15502-1, Anexa J
4) Date referitoare la 3% O2
5) Valori la determinarea specificațiilor tehnice în etapa de omologare
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2.4 Date	tehnice	UltraGas® 2 D (1060-1600)
Tip D (1060) D (1240) D (1400) D (1600)

• Capacitate termică nominală la 80/60°C, gaz natural kW 100-994 125-1160 132-1306 150-1486
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, gaz natural kW 110-1066 136-1244 146-1406 166-1608
• Capacitate termică nominală la 80/60 °C, propan 2) kW - - - -
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, propan 2) kW - - - -
• Putere termică nominală de intrare cu gaz natural 1) kW 101-1012 124-1182 134-1336 151-1518
• Putere termică nominală de intrare cu propan 2) kW - - - -

• Presiune de lucru min./max încălzire (PMS) bar 1/6 1/6 1/6 1/6
• Temperatură de lucru max. (Tmax) °C 95 95 95 95
• Conținut de apă cazan (V(H20)) l 2 x 571 2 x 536 2 x 509 2 x 831
• Rezistență debit cazan A se vedea diagrama
• Cantitate minimă apă circulată l/h - - - -
• Greutate cazan (fără apă, incl. carcasa) kg 2 x 978 2 x 1050 2 x 1100 2 x 1370

• Eficiența cazanului la 80/60 °C la funcționarea la sarcină maximă (NCV/GCV)3) % 98,2/88,5 98,2/88,5 98,2/88,5 98,3/88,6
• Eficiența cazanului la 30% sarcină parțială (EN 15502) (NCV/GCV) 3) % 109,1/98,3 109,0/98,2 108,9/98,1 109,1/98,3
• Eficiență energetică pentru încălzire interioară

 - fără control ηs % - - - -
 - cu control ηs % - - - -
 - cu control și senzor în cameră ηs % - - - -

• Clasă NOx (EN 15502) 6 6 6 6
• Emisii de oxid de azot (EN 15502) (GCV) NOx mg/kWh 33 33 40 36
• Emisii de monoxid de carbon la 50/30 °C 4) CO mg/Nm3 20 24 26 23
• Conținut de O2 din gazele de ardere; putere min./max.5) % 5,9/5,9 5,9/6,0 6,0/5,7 6,0/5,8
• Conținut de CO2 din gazele de ardere la putere min./max. % 8,6/8,6 8,5-8,5 8,5/8,7 8,5/8,6
• Pierdere de căldură în modul standby Wați 2000 2000 2000 2400

• Dimensiuni  Consultați desenul la scară

• Presiune debit gaz min./ max. 
 - Gaz natural E/LL mbar 17,4-80 17,4-80 17,4-80 17,4-80
 - Gaz lichefiat mbar - - - -

• Consumul de gaz când acesta este furnizat la 15 °C /1013 mbar:
 - Gaz natural E - (Wo = 15,0 kWh/ m3) NCV = 9,97 kWh/ m3 m3/h 10,1-101,5 12,4-118,6 13,4-134,0 15,1-152,3
 - Gaz natural LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) NCV = 8,57 kWh/m3 m3/h 11,8-118,1 14,5-137,9 15,6-155,9 17,6-177,1
 - Propan (NCV = 25,9 kWh/m3) m3/h - - - -

• Tensiune de lucru V / Hz 2x230/50 2x230/50 2x230/50 2x230/50
• Consum electric min./max. Wați 67/1610 63/1662 67/2120 94/2024
• În așteptare Wați 5 5 5 7
• Tip de protecție IP 20 20 20 20
• Temperatură ambiantă permisă în timpul funcționării °C 5-40 5-40 5-40 5-40

• Nivel de zgomot
 - Nivel de zgomot la încălzire. (EN 15036 partea 1) (în funcție de aerul ambient) dB(A) 80 78 79 -
 - Zgomot gaze de ardere radiat de la gura de evacuare 

(DIN 45635 partea 47) (dependent/independent de aerul ambiant)
dB(A) - - - -

• Cantitate de condens (gaz natural) la 50/30 °C l/h 78 102 96 114
• Valoare pH a condensului (aprox.) 4,2 4,2 4,2 4,2

• Structură B23P, C53, C63

• Instalație de gaze arse
 - Clasa de temperatură T120 T120 T120 T120
 - Debit gaze de ardere la sarcină termică nominală (uscat) kg/h 1600 1866 2110 2396
 - Debit gaze de ardere la cea mai mică sarcină termică (uscat) kg/h 159 196 211 238
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 80/60 °C °C 67 68 69 66
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 50/30 °C °C 45 47 49 44
 - Temperatură gaze arse la cea mai mică sarcină termică și funcționare la 50/30 °C °C 28 28 29 28
 - Temperatură max. permisă a aerului de combustie °C 48 48 48 48
 - Debit aer de combustie Nm3/h 1308 1528 1726 1962
 - Presiune de alimentare maximă a conductei de alimentare cu aer și gaze arse Pa 60 60 60 60
 - Tiraj maxim/presiune negativă pe conducta de evacuare gaze arse Pa -50 -50 -50 -50

1) Date privind NCV. Seria cazanului este testată cu privire la setările EE/H. Cu o setare din fabrică a valorii Wobbe
de 15,0 kWh/m3, funcționarea cu o valoarea Wobbe cuprinsă între 12,0 până la 15,7 kWh/m3 este posibilă fără a fi necesară resetarea.

2) Date privind NCV
3) Conversie cf. EN 15502-1, Anexa J
4) Date referitoare la 3% O2
5) Valori la determinarea specificațiilor tehnice în etapa de omologare



94 220 462 / 01

InStaLaREa

2.5 Date	tehnice	UltraGas® 2 D (2000-3100)
Tip D (2000) D (2200) D (2600) D (3100)

• Capacitate termică nominală la 80/60°C, gaz natural kW 185-1852 203-2076 241-2460 297-2894
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, gaz natural kW 205-1998 229-2224 269-2640 324-3100
• Capacitate termică nominală la 80/60 °C, propan 2) kW - - - -
• Capacitate termică nominală la 50/30 °C, propan 2) kW - - - -
• Putere termică nominală de intrare cu gaz natural 1) kW 187-1886 206-2114 247-2502 297-2938
• Putere termică nominală de intrare cu propan 2) kW - - - -

• Presiune de lucru min./max încălzire (PMS) bar 1/6 1/6 1/6 1/6
• Temperatură de lucru max. (Tmax) °C 95 95 95 95
• Capacitate apă cazan (V(H20)) l 2 x 756 2 x 718 2 x 1211 2 x 1118
• Rezistență debit cazan A se vedea diagrama
• Cantitate minimă apă circulată l/h - - - -
• Greutate cazan (fără apă, incl. carcasa) kg 2 x 1540 2 x 1600 2 x 2130 2 x 2300

• Eficiența cazanului la 80/60 °C la funcționarea la sarcină maximă (NCV/GCV)3) % 98,2/88,5 98,2/88,5 98,2/88,5 98,2/88,6
• Eficiența cazanului la 30% sarcină parțială (EN 15502) (NCV/GCV) 3) % 109,0/98,2 108,6/97,8 108,7/97,9 108,5/97,9
• Eficiență energetică pentru încălzire interioară

 - fără control ηs % - - - -
 - cu control ηs % - - - -
 - cu control și senzor în cameră ηs % - - - -

• Clasă NOx (EN 15502) 6 6 6 6
• Emisii de oxid de azot (EN 15502) (GCV) NOx mg/kWh 36 41 37 35
• Emisii de monoxid de carbon la 50/30 °C 4) CO mg/Nm3 25 26 23 23
• Conținut de O2 din gazele de ardere; putere min./max.5) % 6,0/5,9 6,0/5,9 6,0/5,9 6,0/6,0
• Conținut de CO2 din gazele de ardere la putere min./max. % 8,5/8,6 8,5/8,5 8,5/8,6 8,5/8,5
• Pierdere de căldură în modul standby Wați 2400 2400 3200 3200

• Dimensiuni  Consultați desenul la scară

• Presiune debit gaz min./ max. 
 - Gaz natural E/LL mbar 17,4-80 17,4-80 17,4-80 17,4-80
 - Gaz lichefiat mbar - - - -

• Consumul de gaz când acesta este furnizat la 15 °C /1013 mbar:
 - Gaz natural E - (Wo = 15,0 kWh/ m3) NCV = 9,97 kWh/ m3 m3/h 18,8-189,2 20,7-212,0 24,8-251,0 29,8-294,7
 - Gaz natural LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) NCV = 8,57 kWh/m3 m3/h 21,8-220,1 24,0-246,7 28,8-291,9 34,7-342,8
 - Propan (NCV = 25,9 kWh/m3) m3/h - - - -

• Tensiune de lucru V / Hz 2x230/50
2 x 3x400/50

2x230/50
2 x 3x400/50

2x230/50
2 x 3x400/50

2x230/50
2 x 3x400/50

• Consum electric min./max. Wați 203-3746 203-3866 271-8222 301-8282
• În standby Wați 7 7 5 7
• Tip de protecție IP 20 20 20 20
• Temperatură ambiantă permisă în timpul funcționării °C 5-40 5-40 5-40 5-40

• Nivel de zgomot
 - Nivel de zgomot la încălzire. (EN 15036 partea 1) (în funcție de aerul ambient) dB(A) - 82 89 88
 - Zgomot gaze de ardere radiat de la gura de evacuare 

(DIN 45635 partea 47) (dependent/independent de aerul ambiant)
dB(A) - - - -

• Cantitate de condens (gaz natural) la 50/30 °C l/h 136 142 200 276
• Valoare pH a condensului (aprox.) 4,2 4,2 4,2 4,2

• Structură B23P, C53, C63

• Instalație de gaze arse
 - Clasa de temperatură T120 T120 T120 T120
 - Debit gaze de ardere la sarcină termică nominală (uscat) kg/h 2976 3338 3950 4460
 - Debit gaze de ardere la cea mai mică sarcină termică (uscat) kg/h 295 325 390 450
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 80/60 °C °C 69 70 66 68
 - Temperatură gaze arse la putere nominală și funcționare la 50/30 °C °C 47 49 45 46
 - Temperatură gaze arse la cea mai mică sarcină termică și funcționare la 50/30 °C °C 28 29 29 28
 - Temperatură max. permisă a aerului de combustie °C 48 48 48 48
 - Debit aer de combustie Nm3/h 2438 2732 3234 3660
 - Presiune de alimentare maximă a conductei de alimentare cu aer și gaze arse Pa 60 60 60 60
 - Tiraj maxim/presiune negativă pe conducta de evacuare gaze arse Pa -50 -50 -50 -50

1) Date privind NCV. Seria cazanului este testată cu privire la setările EE/H. Cu o setare din fabrică a valorii Wobbe
de 15,0 kWh/m3, funcționarea cu o valoarea Wobbe cuprinsă între 12,0 până la 15,7 kWh/m3 este posibilă fără a fi necesară resetarea.

2) Date privind NCV
3) Conversie cf. EN 15502-1, Anexa J
4) Date referitoare la 3% O2
5) Valori la determinarea specificațiilor tehnice în etapa de omologare
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3. Informații	tehnice
3.1 Dimensiuni
(Dimensiuni in mm)

Notă
Pentru dimensiuni și greutăți detaliate pentru instalare 
ca piese individuale, consultați UltraGas® 2 (125-1550) 

Necesitate de spațiu - vezi desenul separat 

Tip
UltraGas® 2 D

A B C C1 D D1 D2 D3 G H I J K L M N O P R S U  X1 Y

(250.300) 2023 1560 1269 1317 799 754 242 - 1579 814 1116 597 434 120 902 470 142 518 1825 840 1825 199 -
(380.460) 2068 1660 1363 1411 895 854 242 - 1617 817 1116 647 437 20 902 468 147 516 1878 840 1878 199 -
(600.700) 2128 1880 1807 1864 1165 1204 242 - 1652 845 1143 814 465 20 930 642 176 699 1939 950 1940 196 -
(800,900) 2198 1880 1807 1864 1165 1204 242 - 1652 845 1143 814 465 20 930 642 176 699 2015 950 1986 196 -
(1060-1400) 2334 2240 1827 1884 1184 1294 242 - 1664 857 1195 904 477 20 1019 643 205 700 2066 1130 2038 189 -
(1600-2200) 2355 2600 2158 2218 1364 1480 242 - 1673 888 1211 1054 508 20 1019 794 205 854 2059 1310 2059 189 -
(2600.3100) 2495 3150 2571 2631 1640 1790 250 895 1700 922 1231 1339 542 30 1322 931 240 991 2164 1590 2164 189 495

Tip
UltraGas® 2 D

1,2,5 2) 1a,2a,5a 2) 3 4 7 8 10

(250.300) DN 65 / PN 6 / 4 hole DN 80 / PN 6 / 4 hole Rp 1″ R 1″ Ø 122/125 Ø 254/256 DN 25
(380.460) DN 65 / PN 6 / 4 hole DN 80 / PN 6 / 4 hole Rp 1½″ R 11/4″ Ø 197/200 Ø 254/256 DN 25
(600.700) DN 100 / PN 6 / 4 hole DN 125 / PN 6 / 8 hole Rp 2″ R 11/2″ Ø 197/200 Ø 306/308 DN 25
(800.900) DN 100 / PN 6 / 4 hole DN 125 / PN 6 / 8 hole Rp 2″ R 11/2″ Ø 247/250 Ø 306/308 DN 25
(1060-1400) DN 100 / PN 6 / 4 hole DN 125 / PN 6 / 8 hole Rp 2″ R 2" Ø 247/250 Ø 356/358 DN 25
(1600-2200) DN 125 / PN 6 / 8 hole DN 150 / PN 6 / 8 hole Rp 2″ R 2″ Ø 247/250 Ø 356/358 DN 40
(2600.3100) DN 150 / PN 6 / 8 hole DN 200 / PN 6 / 8 hole Rp 2″ R 2″ Ø 247/250 Ø 504/506 DN 40
2) DN = diametru nominal, PN = presiune nominală

1 Tur încălzire
1a Set de conectare tur încălzire (opțiune) 1)

2 Retur încălzire
2a Set de conectare retur încălzire (opțiune) 1)

3 Racord gaz
4 Racord de siguranță (supapă de siguranță, aerisitor)
5 Retur încălzire temperatură înaltă

5a Set de conectare retur temperatură înaltă încălzire (opțiune) (opți-
une) 1)

6 Vane motorizate fluture
7 Priză de aspirație aer de combustie
8 Racord de gaze arse pe stânga sau pe dreapta

9 Colector de gaze arse
10 Evacuare condens cu sifon și

racord cu filetat pentru conducta de plastic 
11 Picioare cazan ajustabile pana la 80 mm
12 Orificiu de curățare stânga sau dreapta
1) Informații pentru setul de conectare (opțiune) la UltraGas® 2 D (250-
3100)
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Tip
UltraGas® 2 D

A 1) A minim 2) B C H 3) H minim 4) Q

(250.300) 169 106 1560 1060 2053 1933 125
(380.460) 155 71 1660 1160 2098 1978 2
(600.700) 285 170 1880 1510 2158 2038 65
(800.900) 230 157 1880 1510 2228 2108 141
(1060-1400) 121 121 2240 1600 2364 2244 155
(1600-2200) 280 195 2600 1786 2385 2265 119
(2600.3100) 291 154 3150 2104 2525 2405 163

1)  Dacă înălțimea camerei este prea mică: dimensiunea A poate fi redusă. A se vedea A minim. 
2)  Atenție! Cel puțin, arzătorul nu mai poate fi rabatat complet! Curățarea este îngreunată!
3) Valoarea înălțimii presupune că picioarele reglabile sunt setate la 30 mm
4) Picioarele pot fi scurtate. Atenție! Dacă picioarele sunt scurtate, carcasa de la soclu nu poate fi instalată, iar instalatorul va trebui să monteze un 

sifon cu min. 70 mm înălțime barieră. Pentru detalii vezi pagina următoare.

* Cazanul poate fi amplasat cu o parte direct lipit de perete. Cu toate acestea, pentru a proteja pereții sen-
sibili la căldură împotriva deteriorării, trebuie prevăzută o distanță de cel puțin 150 mm de perete.

* Deschiderea de curățare trebuie să fie ușor accesibilă. Ca rezultat, trebuie să se mențină o distanță min-
imă de 500 mm pe partea de deschidere a curățării.

3.2 Cerințe	de	spațiu
(Dimensiuni in mm)

≥ 1000 cu set de conexiuni hidraulice

Pentru rabatarea arzătorului, această 
zonă trebuie să rămână liberă 

Trageți conexiunea de 
gaz direct spre spate 
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UltraGas® 2 cu picioare de cazan scurtate 
(Dimensiuni in mm)

Tă
ia

ți 
12

0 
m

m
 

UltraGas® 2 pe soclu de beton și picioare reglabile 

UltraGas® 2 pe soclu de beton, fără a regla picioarele

1 Unitate de neutralizare (opțional)
2 Pompă de condens (opțional)
3 Soclu de beton
4 Picioare ajustabile30-80 mm
5 Sifon 2)

1)  Valoarea înălțimii presupune că picioarele reglabile sunt setate la 30 mm 
2) Atenție! Instalatorul va trebui să potrivească un sifon cu min. 70 mm înălțime barieră.

UltraGas® 2 D
Tip H 1)

(250.300) 1933
(380.460) 1978
(600.700) 2038
(800.900) 2108
(1060-1400) 2244
(1600-2200) 2265
(2600.3100) 2405

UltraGas® 2 D
Tip H 1)

(250.300) 1934
(380.460) 1979
(600.700) 2042
(800.900) 2112
(1060-1400) 2255
(1600-2200) 2276
(2600.3100) 2416

UltraGas® 2 D
Tip H 

(250.300) 1934
(380.460) 1979
(600.700) 2042
(800.900) 2112
(1060-1400) 2255
(1600-2200) 2276
(2600.3100) 2416

Notă
• Scara de service furnizată trebuie depozi-

tată in centrala termică.
• Carcasa soclului si picioarele nu pot fi re-

turnate!
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3.3 Rezistența	la	curgere	a	apei	de	încălzire	
UltraGas® 2 D (250,300)
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UltraGas® 2 D (380,460)
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UltraGas® 2 D (600-900)
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UltraGas® 2 D (1060-1400)
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UltraGas® 2 D (1600-2200)
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0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Du
rc
hf
lu
ss
w
id
er
st
an

d 
(m

ba
r)

Volumenstrom (m3/h)

UltraGas® 2 D (2600,3100)

Debit (m3/h)

C
ad

er
e 

de
 p

re
si

un
e 

(m
ba

r)

curge printr-un cazan

curge prin ambele cazane



14 4 220 462 / 01

InStaLaRE

4. Instalare
4.1 Instalare	dependentă	de	aerul	camerei
Valorile obligatorii pentru dimensiunea prizei de aer de al-
imentare nu sunt, în general, specificate în reglementările 
relevante. Este doar necesar să nu apară niciun vid parțial 
mai mare de 3 N / m2. Trebuie respectate reglementările 
aplicabile la nivel local. 

4.2 Instalare	independentă	de	aerul	
camerei

Cazanul dublu UltraGas® 2 sunt echipate fiecare cu cla-
pete motorizate pe aspirație. Un sistem de admisie poate 
fi montat direct pe aceste clapete de admisie de către 
client (eliminați placa orarbă de pe carcasa din spate). 
Admisia de aer de ardere poate fi proiectată fie ca o con-
ductă de admisie separată, fie ca o conductă comună.

AVERTIZARE 
Suma presiunilor conductelor de admisie și 
gaze arse nu trebuie să depășească 60 Pa. 

Dacă conductele de admisie și gazele de ardere sunt con-
figurate cu aceleași dimensiuni, lungimile efective ale țevilor 
pot fi însumate și configurate în conformitate cu tehnologia 
dublă a cazanului UltraGas® 2.

Dacă conducta de admisie este configurată cu o dimen-
siune diferită de conducta de gaze arse, trebuie să se 
facă un calcul individual de către constructorul de coșuri 
de fum.
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Tabelul “Valori standard pentru dimensiunile conductei de gaze arse” 

Cazan Conductă de gaze arse cu 
pereți netezi

Număr de coturi la 90 ° (gaz de ardere + aer alimentat)

Tip Dim. mm Dimensiune Lungimea totală a țevii în m (gaz de ardere + aer alimentat)

UltraGas® 2 D interior DN 1 2 3 4 5 1)

(250) 254 200 45 44 43 43
(300) 254 44 43 43 42

(380) 254 225 46 45 44 43

(460) 254 250 47 46 45 44

(600) 306 300 48 47 46 45
(700) 306 47 46 45 44
(800) 306 46 45 44 43

(900) 306 350 48 48 47 46
(1060) 356 48 48 47 46
(1240) 356 47 46 45 44

(1400) 356 400 48 47 46 45
(1600) 402 46 45 44 43

(2000) 402 450 47 46 45 44

(2200) 402 500 46 45 44 43
(2600) 504 48 48 47 46
(3100) 504 48 47 46 45

• Valorile din tabelul „Valori standard pentru dimensiunile conductei de gaze arse” sunt valori standard de 
referință. La fața locului trebuie efectuat un calcul exact pentru conducta de gaze arse.

• Pentru sistemele de coș de fum de peste 25 m înălțime efectivă, este de așteptat o presiune negativă în 
coș în anumite condiții de funcționare. De aceea, vă recomandăm o proiectare individuală a sistemului 
de coș și verificarea condițiilor de presiune individuale. 

Valorile standard pentru dimensiunile conductei de gaze 
arse pot fi găsite în tabelul următor. 

Tabel cu baze de calcul 
• Calcul pe baza max. 1000 m deasupra nivelului mării. 
• Cameră de instalare cu deschidere a aerului de alimen-

tare (funcționare dependentă de aerul camerei) 
• Trebuie efectuat un calcul individual pentru o funcționare 

independentă de aerul din cameră (accesorii opționale) 
sau o alimentare cu aer de ardere printr-o conductă. 

• Canalul de conectare a fost calculat cu max. 5 m. 
• Set de conectare cu suprapresiune:

 - Obligatoriu, inclus în livrare!

4.3 Valori	standard	pentru	dimensiunile	conductei	de	gaze	arse	(suprapresiune)	
Primii 2 m ai conductei de gaze arse trebuie 
configurate cu aceeași dimensiune ca și 
conectorul gazelor arse, după care dimensi-
unea sistemului de gaze arse poate fi selec-
tată conform tabelului de mai jos. 

!
AVERTIZARE
Evacuare gaze arse cu suprapresiune.
 - Pentru sistemele de evacuare a gazelor 
arse de la furnizori terți (linia de aer / gaz 
de ardere din versiunea C63), pentru punc-
tele de conectare trebuie menținută o toler-
anță de + 1 / -0,5% din diametrul nominal 
al gazului de ardere DN specificat în tabel. 
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4.4 Conectare	hidraulică
• Asigurați-vă că cazanele sunt conectate în sistemul 

Tichelmann (întoarcere inversă).
• Dacă se utilizează setul de conectare hidraulică opțion-

al, vă rugăm să respectați instrucțiunile de asamblare 
separate. 

• Când utilizați returul la temperatură ridicată, instalați-l astfel 
încât racordul de conectare să fie pe aceeași parte ca si 
returul standard (a se vedea capitolul 3.1). 

4.4.1 Integrare	hidraulică
Atunci când combinați un boiler cu încălzirea prin pardo-
seală, trebuie instalat un sitem de amestec pe circuit. 

Instalarea unei pompe de circuit a cazanului:
Pentru temperaturi de funcționare ale cazanului peste 85 
°C, după fiecare oprire a arzătorului, pompa circuitului 
cazanului trebuie să funcționeze cel puțin 2 minute (func-
tionarea pompei este inclusă în controlerul cazanului cu 
control TopTronic® E). 
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4.5 Controlul	secvenței	cazanului	/	Conexiune	electrică	/	Parametri	

Consultați Tehnologia sistemului Hoval pentru 
a afla ce funcții și aranjamente hidraulice pot 
fi implementate.
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5. Mentenanță
5.1 Set	de	suprapresiune	gaze	arse
Regresarea rulmenților motorului
Când dispozitivul de acționare a atins un număr mare de 
cicluri, poate exista un consum crescut de lubrifiant în rul-
menții de metal sinterizați ai motorului. Acest lucru duce 
la o pierdere semnificativă a puterii motorului sau chiar la 
oprire. Drept urmare, se recomandă ca rulmenții simpli să 
fie regresați în timp util dacă apar aceste simptome. 

ATENȚIE
Există posibilitatea de electrocutare.
Înainte de a deschide motorul, deconectați-l în 
siguranță de la sistemul de alimentare electrică! 

Fig. 01

Dacă s-a identificat deja lipirea clapetei, actu-
atorul trebuie înlocuit.

Rulmenții trebuie regresați cu Ballistol 
Universal Oil, deoarece utilizarea altor ul-
eiuri poate duce la defectarea completă a 
motoarelor.

1

2 1. Pentru a scoate clapeta de alimentare cu aer, deșurubați șuru-
burile de fixare (1).

2. Deșurubați ambele șuruburi ale capacului (2) și scoateți capacul 
în spate.

Servomotor tip STA
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3

3. Conectați tubul pentru umplerea uleiului.
4. Pulverizați uleiul puternic pe lângă rotor în lagărele inferi-

oare (3) de mai multe ori, după cum se vede în fotografie.

4

5. Țineți servomotorul în această poziție și deplasați clapeta 
(4).

6. Așteptați câteva minute până când uleiul a fost absorbit.

5

7. Rotiți clapeta de admisie cu 180 °.
8. Pulverizați uleiul puternic pe lângă rotor în lagărele inferio-

are (5) de mai multe ori, după cum se vede în fotografie.
9. Țineți clapeta de alimentare cu aer în această poziție și 

deplasați clapeta.
10. Așteptați câteva minute până când uleiul a fost absorbit.

11. Asamblați motorul în ordine inversă și lăsați-l să funcțion-
eze timp de mai multe cicluri, astfel încât lubrifiantul să fie 
distribuit optim în rulmenți.

Motorul ar trebui să funcționeze semnificativ mai 
bine în acest caz, altfel repetați procedura de lubri-
fiere.
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MEntEnanță

5.1.1 UltraGas® 2 D (250-1600)

Fig. 02

5.1.2 UltraGas® 2 D (2000-3100)

Fig. 03 
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Confi rmare

Utilizatorul (proprietarul) sistemului confi rmă 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 sufi cient de bine.

Adresa de instalare: Tip:

Număr de serie:

Anul fabricării:

Locul, data:

Instalator sistemului: Utilizator sistem:

Confi rmare

Utilizatorul (proprietarul) sistemului confi rmă 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 sufi cient de bine.

Adresa de instalare: Tip:

Număr de serie:

Anul fabricării:

Locul, data:

Instalator sistemului: Utilizator sistem:

COPIE PENTRU UTILIZATORUL INSTALAȚIEI

COPIE A INSTALATORULUI SISTEMULUI


