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Securitate 1
1

▶ Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, fişe
de reţea, sonerii, telefoane şi alte instalaţii
1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la
de interfonie din clădire.
acţiune
▶ Închideţi dispozitivul de închidere al contorului de gaz sau principalul dispozitiv de
Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referiînchidere.
toare la acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune ▶ Dacă este posibil, închideţi robinetul de
gaz la produs.
sunt clasificate în felul următor cu semne de
atenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
▶ Atenţionaţi locatarii casei prin strigare sau
gravitatea pericolului posibil:
ciocnire.
Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal ▶ Părăsiţi imediat clădirea şi împiedicaţi accesul terţilor.
Pericol!
pericol de moarte iminent sau pericol ▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii de îndată ce vă
aflaţi în afara clădirii.
de accidentări grave ale persoanelor
▶ Informaţi serviciul de intervenţie al societăPericol!
ţii furnizoare de gaz de la o linie telefonică
Pericol de moarte prin electrocutare
aflată în afara clădirii.
Atenţionare!
1.2.4 Pericol de moarte cauzat de traseele
Pericol de accidentări uşoare ale
blocate sau neetanşe ale gazelor de
persoanelor
ardere
Precauţie!
Este posibilă ieşirea gazelor arse şi produRisc de pagube materiale sau polucerea de intoxicări prin erori de instalare, deare
teriorare, manipulare sau un loc de instalare
1.2

Securitate

Indicaţii de siguranţă generale

1.2.1 Instalare de către specialist
Instalarea, inspecţia, întreţinerea şi revizia
produsului, cât şi reglajele de gaz pot fi efectuate numai de către un specialist.
1.2.2 Pericol cauzat de manevrarea greşită
Prin manevrarea greşită se pot produce situaţii periculoase imprevizibile.
▶ Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
▶ Pentru toate activităţile legate de manevrarea produsului urmaţi indicaţiile de siguranţă generale şi indicaţiile de atenţionare.
▶ Respectaţi toate prescripţiile valide la manevrare.
1.2.3 Pericol de moarte cauzat de gazul
scurs
La miros de gaz în clădiri:
▶ Evitaţi încăperile cu miros de gaz.
▶ Dacă este posibil, deschideţi larg uşile şi
ferestrele şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Evitaţi flăcările deschise (de ex. brichetă,
chibrituri).
▶ Nu fumaţi.
0020152398_00 ecoTEC plus Instrucţiuni de exploatare

nepermis.

▶ Nu realizaţi modificări asupra întregii instalaţii de gaze arse.
La miros de gaze arse în clădiri:
▶ Deschideţi larg toate uşile şi ferestrele
accesibile şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Opriţi produsul.
▶ Înştiinţaţi o companie specializată.
1.2.5 Pericol de moarte cauzat de
scurgerea gazelor de ardere
Dacă utilizaţi produsul cu un sifon de condens gol, atunci sunt posibile scăpări ale gazelor de ardere în aerul încăperii.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că sifonul de condens este umplut permanent pentru funcţionarea produsului.
1.2.6 Pericol de moarte cauzat de
funcţionarea cu carcasa frontală
demontată
La neetanşeităţi ale produsului pot ieşi gaze
arse care să provoace intoxicări.
▶ Utilizaţi produsul exclusiv cu capacul frontal închis.
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1 Securitate
1.2.7 Pericol de moarte cauzat de
substanţe explozive şi uşor
inflamabile

▶ Solicitaţi unui specialist să vă explice funcţionarea şi poziţia dispozitivelor de siguranţă.

▶ Nu distrugeţi sau îndepărtaţi sigiliile subansamblurilor. Numai specialiştii autorizaţi şi
serviciul clienţi al întreprinderii sunt autorizaţi să modifice subansamblurile sigilate.
▶ Nu efectuaţi modificări:
– asupra produsului
– asupra conductelor de alimentare cu
gaz, aer de alimentare, apă şi curent
electric
– asupra întregii instalaţii de gaze arse
– asupra întregului sistem de scurgere a
condensului
– la supapa de siguranţă
– la conductele de scurgere
– asupra caracteristicilor constructive,
care pot avea influenţă asupra siguranţei în exploatare a produsului

1.2.9 Pericolul de opărire cauzat de apa
potabilă fierbinte

1.2.12 Deteriorări cauzate de îngheţ prin
temperatura insuficientă a camerei

La punctele de consum pentru apa caldă menajeră există pericol de opărire la temperaturi
ale apei calde menajere peste 60 °C. Copiii
mici sau persoanele în vârstă pot fi puse în
pericol chiar la temperaturi mai scăzute.

La reglarea prea mică a temperaturii camerei,
chiar şi pentru camere individuale, există
pericolul de deteriorări cauzate de îngheţ
asupra pieselor instalaţiei de încălzire.

▶ Nu folosiţi sau depozitaţi materiale explozive sau uşor inflamabile (de ex. benzină,
hârtie, vopsele) în camera de instalare a
produsului.
1.2.8 Pericol de moarte cauzat de lipsa
dispozitivelor de siguranţă
Dispozitivele de siguranţă lipsă (de ex. supapa de siguranţă, vasul de expansiune) pot
provoca opăriri mortale şi alte accidentări, de
ex. prin explozii.

▶ Alegeţi temperatura în aşa fel încât să nu
existe persoane puse în pericol.
1.2.10 Riscul producerii de pagube
materiale cauzate de calcifiere prin
temperatura prea mare a apei calde
menajere

▶ Urmaţi obligatoriu Indicaţii privind protecţia
contra îngheţului (→ Pagina 11).
1.2.13 Deteriorări cauzate de îngheţ prin
întreruperea energiei electrice
La o întrerupere a alimentării cu energie electrică este posibilă deteriorarea prin îngheţ a
unor zone parţiale ale instalaţiei de încălzire.

Condiţii: VUW

▶ Dacă doriţi să menţineţi produsul disponibil
pentru utilizare în cazul întreruperii enerLa produsele cu prepararea apei calde menagiei electrice, atunci consultaţi un specialist
jere există pericol de calcifiere la o duritate a
în vederea instalării unui aparat pentru aliapei mai mare de 3,57 mol/m³.
mentare în caz de urgenţă.
▶ Reglaţi temperatura apei calde menajere
1.2.14 Deteriorări cauzate de îngheţ prin
la maxim 50 °C.
deconectarea produsului
1.2.11 Pericol de moarte în caz de
Este posibilă deteriorarea produsului dacă
modificări aduse produsului sau
sunt inactive dispozitivele de protecţie contra
împrejurimii produsului
îngheţului. Dispozitivele de protecţie contra
Prin modificări ale împrejurimii produsului
îngheţului ale produsului sunt active numai
pot rezulta pericole pentru sănătatea şi viaţa
dacă produsul este conectat la alimentarea
utilizatorilor sau a terţilor resp. deteriorări ale cu energie electrică şi este pornit.
produsului şi alte pagube materiale.
▶ Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.
▶ Este strict interzisă scoaterea din funcţiune ▶ Lăsaţi întrerupătorul pe poziţia „Pornit”.
a dispozitivelor de siguranţă.
▶ Lăsaţi deschis robinetul de gaz.
▶ Nu manipulaţi dispozitivele de siguranţă.
4
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Securitate 1
1.2.15 Risc de producere a unor pagube de
coroziune cauzate de aerul de ardere
şi din încăpere neadecvat
Spray-urile, solvenţii, produsele de curăţare
cu clor, vopselele, adezivii, compuşi de amoniac, pulberile şi alţi factori similari pot cauza corodarea produsului şi a tubulaturii de
aer/gaze de ardere.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că alimentarea cu
aer de ardere este permanent liberă de
fluor, clor, sulf, praf, etc.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu se depozitează materiale chimice la locul de instalare.
1.2.16 Pericol de accidentare şi riscul
producerii de pagube materiale
prin întreţinere şi reparare
necorespunzătoare sau neglijată!
▶ Nu încercaţi niciodată să efectuaţi prin mijloace proprii lucrări de întreţinere sau reparare asupra produsului dumneavoastră.
▶ Solicitaţi remedierea de urgenţă a avariilor
şi pagubelor de către un specialist.
▶ Respectaţi intervalele de întreţinere prestabilite.
1.3

Utilizarea conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănătatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp.
deteriorări ale produsului şi alte pagube materiale.

– respectarea instrucţiunilor de exploatare,
instalare şi întreţinere alăturate ale produsului, cât şi ale altor componente ale instalaţiei
– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiunile de
inspecţie şi întreţinere.
O altă utilizare decât cea descrisă în instrucţiunile prezente sau o utilizare care depăşeşte instrucţiunile este considerată neconformă cu destinaţia.
Neconformă cu destinaţia este şi orice utilizare comercială şi industrială directă.
Utilizarea produsului în autovehicule, ca de
ex. locuinţe mobile sau rulote este neconformă cu destinaţia.
Nu sunt considerate autovehicule acele unităţi instalate permanent şi numai într-o anumită locaţie şi care nu au roţi (aşa numita instalare fixă).
1.4

Caracteristica CE

Prin caracteristica CE se documentează
faptul că produsele îndeplinesc cerinţele de
bază ale directivelor în vigoare conform plăcii
de timbru.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată
la producător.

Acest produs nu este conceput pentru a fi
folosit de persoanele (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale limitate,
care nu dispun de experienţa necesară şi/sau
cărora le lipsesc cunoştinţele, exceptând cazurile în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă de securitatea lor sau
dacă au primit indicaţii de la aceasta privind
utilizarea produsului.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu produsul.
Produsul este prevăzut ca generator de căldură pentru instalaţii de încălzire şi pentru
prepararea apei calde menajere.
Utilizarea conform destinaţiei conţine:
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2 Indicaţii privind documentaţia
2
2.1

▶
2.2

▶

2.3

Indicaţii privind documentaţia
Respectarea documentaţiei conexe

3.2

Construcţia produsului

Vedere frontală

Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare
alăturate componentelor instalaţiei.

Păstrarea documentaţiei
Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţiile conexe pentru utilizare viitoare, însă nu în interiorul
sau deasupra produsului.

Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru următoarele
aparate de încălzire, numite „produs” în cele ce urmează:

Tipuri şi numere de articol ecoTEC plus
VU INT II 146/5‑5

0010011737

1

VU INT II 206/5‑5

0010011738

2

VU INT II 256/5‑5

0010011739

VU INT II 306/5‑5

0010011740

VU INT II 356/5‑5

0010011741

VUW INT II 246/5‑5

0010011742

VUW INT II 306/5‑5

0010011743

VUW INT II 346/5‑5

0010011744

3

Numărul de articol al produsului este parte componentă a
seriei (→ Pagina 6).

1

Elemente de deservire

2

Panou cu seria pe partea
posterioară

3

3.3

3.1

Descrierea produsului
Seria

A şaptea până la a 16.-a cifră a seriei formează numărul de
articol.
Seria o găsiţi pe un panou, care se află după clapeta frontală
de pe partea inferioară a produsului într-un recipient de plastic şi o puteţi afişa pe display, „Afişarea seriei şi numărului de
articol‟ (→ Pagina 13).

1.
2.

3

Clapeta frontală

Deschiderea clapetei frontale
Apucaţi cupa de prindere a clapetei frontale.
Rabataţi în jos clapeta frontală.

3.4

Vedere de ansamblu a elementelor de
deservire
5

4
1

3

Întrerupător

2
2

1

Regulator încorporat
(accesoriu)

Sistemul digital de informaţii şi analiză (DIA) compus din:
3 tasta de resetare
5 display
4

6

taste de deservire
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Operarea 4
3.5

Sistemul digital de informaţii şi analiză (DIA)

Simbol

Produsul este echipat cu un sistem digital de informaţii şi
analiză (sistemul DIA). Sistemul informează referitor la starea de funcţionare a produsului şi ajută la remedierea erorilor.

Explicaţie

Gradul actual de modulaţie al arzătorului

bar

Iluminarea display-ului se aprinde dacă
–
–

Semnificaţie

porniţi produsul sau
apăsaţi o tastă a sistemului DIA pe durata în care produsul este pornit. În cele ce urmează, această apăsare a
tastei nu declanşează altă funcţie.

Iluminarea se stinge după un minut, dacă nu apăsaţi altă
tastă.

Elemente de deservire ale sistemului DIA

Presiunea momentană
de umplere a instalaţiei
de încălzire
Liniile întrerupte marchează domeniul admis.

–

Regimul de încălzire
activ

–

–

–

Prepararea apei calde
menajere activă
1

F.01

50

8
7

–

–

2
Regimul confort activ
(numai VCW)

3

6

–
–

4

Întreţinere necesară

5

permanent pornit:
presiunea de umplere în domeniul
admis.
intermitent: presiunea de umplere în
domeniul admis.
permanent pornit:
solicitarea de căldură
a regimului de încălzire
intermitent: arzător
pornit în regimul de
încălzire
permanent pornit:
regim de consum,
înainte ca arzătorul
să fie pornit
intermitent: arzător
pornit în regim de
consum
permanent pornit:
regimul confort activ
intermitent: regimul
confort activ, arzător
pornit

Informaţii privind mesajul
de revizie în „Monitor în
direct”.

Mod vară activ
Regimul de încălzire este
oprit

1

2
3

Temperatura actuală pe
turul de încălzire, presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire, modul de
funcţionare, cod de eroare
sau informaţii complementare
Atribuirea actuală a tastei
drepte de alegere
Tasta stângă şi dreaptă de
alegere

3.5.1
Simbol

4

Tasta

5

Regimul coşar (numai
pentru coşar!)
Acces la meniu pentru
informaţii suplimentare
Atribuirea actuală a tastei
stângi de alegere
Starea activă de funcţionare

6
7
8

Durata de blocare a
arzătorului activă

Pentru a evita pornirea
şi oprirea frecventă
(creşte durata de viaţă
a produsului).

Eroare în produs

Apare în locul afişajului
principal, eventual text
explicativ.

F.XX

şi

4

Operarea

4.1

Conceptul de comandă

Puteţi utiliza produsul cu tastele de alegere şi cu tastele
Plus/Minus.
Cele două taste de alegere au o aşa-numită funcţie de tastă
soft, adică funcţia poate fi comutată.

Simboluri afişate
Semnificaţie

Explicaţie

Funcţionarea arzătorului
conform destinaţiei

Arzător pornit

În cazul în care, de ex. în „Afişajul principal‟ (→ Pagina 8),
apăsaţi tasta stângă de alegere
, atunci funcţia actuală
comută de pe
(temperatura apei calde menajere) pe
Inapoi.
Cu
–

0020152398_00 ecoTEC plus Instrucţiuni de exploatare

:
ajungeţi direct la reglarea temperaturii apei calde menajere
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5 Funcţionarea
–
–
Cu
–

–
–
Cu
–
Cu
–
–

întrerupeţi modificarea valorii setate sau activarea unui
mod de funcţionare
ajungeţi la un nivel de alegere superior în meniu.
:
ajungeţi direct la setarea temperaturii pe turul de încălzire, pentru valoarea presiunii de umplere a instalaţiei de
încălzire şi pentru activarea funcţiei confort
confirmaţi o valoare reglată sau activarea unui mod de
funcţionare
ajungeţi la un nivel de alegere inferior în meniu.
+

simultan:

4.3

Produsul are două niveluri de comandă.
Nivelul de comandă pentru utilizator afişează cele mai importante informaţii şi oferă posibilităţi de reglare, care nu necesită cunoştinţe preliminare speciale.
Nivelul de comandă pentru specialist poate fi utilizat numai
cu cunoştinţe de specialitate şi, de aceea, este protejat cu
parolă. Aici, specialistul poate regla parametrii specifici instalaţiei.

4.3.1

Construcţia meniului

4

ajungeţi în Meniu (→ Pagina 12).
sau

Niveluri de comandă

:

3

răsfoiţi prin intrările din meniu,
creşteţi resp. reduceţi valoarea reglată selectată.

Valorile reglabile sunt afişate întotdeauna intermitent.
Trebuie să confirmaţi întotdeauna modificarea unei valori.
Numai ulterior este memorat noul reglaj. Cu
puteţi întrerupe oricând un proces. Dacă nu apăsaţi o tastă mai mult de
15 minute, display-ul revine la afişajul principal.

Inapoi

Alege

1

Bară de rulare
(vizibilă numai dacă există
mai multe intrări din listă
decât pot fi afişate simultan pe display)

2

3
4

Atribuirea actuală a tastei
drepte şi stângi de alegere
(Funcţia tastei soft)
Intrări din listă ale nivelurilor de alegere
Numele nivelului de alegere

Indicaţie
O precizare a căii la începutul unui capitol indică
modalitatea în care ajungeţi la această funcţie, de
ex. Meniu → Informatii → Date de contact.

Afişajul principal

50

Alege

Meniul este împărţit în două niveluri de alegere.

Un obiect marcat este afişat în display prin scris deschis la
culoare pe fundal întunecat.

4.2

1

2

Meniu
Presiune apa
Monitor in direct
Informatii
Inapoi

Meniu
Presiune apa
Monitor in direct
Informatii

O vedere de ansamblu asupra structurii meniului o găsiţi în
anexa acestor instrucţiuni de exploatare (→ Pagina 15).

5

Funcţionarea

5.1

Cerinţe legate de locul de instalare

În display vedeţi afişajul principal cu starea actuală a produsului. Dacă apăsaţi o tastă de alegere, atunci se afişează
funcţia activată pe display.

5.1.1

Carcasă tip dulap

Funcţiile care stau la dispoziţie depind dacă este conectat un
regulator la produs.

În cazul în care vă doriţi o carcasă tip dulap pentru produsul dumneavoastră, atunci adresaţi-vă unei întreprinderi de
specialitate. Este interzisă învelirea produsului prin decizie
proprie.

Comutaţi înapoi pe afişajul principal prin:
–
–

apăsarea
şi părăsirea astfel a nivelurilor de alegere
neapăsarea altei taste timp de 15 minute.

Carcasa tip dulap a produsului este supusă anumitor reglementări de execuţie.

De îndată ce există un mesaj de eroare, afişajul principal
comută pe mesajul de eroare.

8
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Funcţionarea 5
5.2

Punerea în funcţiune a produsului

5.2.1

Deschiderea robinetelor de service

1.
2.
3.

Indicaţie
La coborârea sub valoarea limită de 0,08 MPa
(0,8 bar), pe display se aprinde intermitent afişajul
cu coloane şi presiunea de umplere actuală.

Solicitaţi specialistului care a instalat produsul să vă
explice poziţia şi manevrarea robinetelor de service.
Deschideţi robinetul de gaz până la opritor.
Dacă sunt instalate, controlaţi dacă sunt deschise robinetele de întreţinere în turul şi returul instalaţiei de încălzire.

Suplimentar, după cca. un minut se afişează simbolul .
Dacă presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire scade sub 0,05 MPa (0,5 bar), atunci se
opreşte produsul. Pe display apar intermitent mesajul de eroare F.22 şi presiunea de umplere actuală.

Condiţii: VUW

▶

Deschideţi robinetul de încărcare cu apă rece. Pentru a
verifica, puteţi testa la un robinet de apă caldă menajeră
dacă are loc curgerea apei.

5.2.2

Presiune apă

1,0

Pornirea produsului
3

2

1

bar

0,8 <–> 3,0

2

Înapoi
50

1
2

1.

Presiunea actuală de
umplere
Presiunea maximă de
umplere

Apăsaţi de două ori

◁
1

▶

Apăsaţi întrerupătorul (1).

◁
5.2.3

2.

Dacă este pornit produsul, atunci pe display-ul (2)
apare „Afişajul principal” (→ Pagina 8).

Verificarea presiunii de umplere a instalaţiei
de încălzire
Indicaţie
Produsul dumneavoastră dispune de un senzor
de presiune şi un afişaj digital de presiune pentru
a evita funcţionarea instalaţiei cu o cantitate prea
mică de apă şi, astfel, posibilele pagube consecutive.

.

Pe display apar valorile pentru presiunea de umplere actuală (1), cât şi pentru presiunea de umplere
minimă (3) şi maximă (2).

De îndată ce aţi completat suficientă apă, afişajul se
stinge singur după 20 secunde.

În cazul unei căderi mai frecvente a presiunii trebuie
depistată şi remediată cauza pentru pierderea apei de
încălzire. Informaţi un specialist pentru aceasta.

5.2.4

Umplerea instalaţiei de încălzire
Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cauzate de apa fierbinte cu conţinut ridicat de
calcar, puternic corozivă sau cu substanţe
chimice!

Pentru o funcţionare impecabilă a instalaţiei de
încălzire, presiunea de umplere cu instalaţia de
încălzire rece trebuie să fie situată între 0,1 MPa
şi 0,2 MPa (1,0 bar şi 2,0 bar), respectiv între cele
două linii întrerupte din afişajul cu coloane.

Apa din reţea neadecvată deteriorează garniturile şi membranele, înfundă subansamblurile produsului şi instalaţiei de încălzire prin
care trece apa şi produce zgomote.

Dacă instalaţia de încălzire se întinde pe mai
multe etaje, atunci poate fi necesară o presiune
de umplere mai mare a instalaţiei de încălzire.
Consultaţi-vă specialistul pentru aceasta.

▶
▶
1.
2.

0020152398_00 ecoTEC plus Instrucţiuni de exploatare

Presiunea minimă de
umplere

Dacă presiunea de umplere este prea mică, atunci
completaţi cu apă.

◁
3.

3

Umpleţi instalaţia de încălzire numai cu
apă fierbinte adecvată.
În caz de incertitudine, consultaţi-vă specialistul.

Consultaţi-vă specialistul privind poziţia robinetului de
umplere.
Deschideţi toate robinetele caloriferului (robinetele cu
termostat) ale instalaţiei de încălzire.
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5 Funcţionarea
◁

Condiţii: Valabil pentru: VU

▶
▶
▶
▶
▶

Conectaţi robinetul de umplere cu alimentarea de apă
fierbinte, aşa cum v-a explicat specialistul.
Deschideţi alimentarea de apă fierbinte.
Deschideţi încet robinetul de umplere.
Completaţi cu apă până la atingerea presiunii de umplere necesare.
Închideţi alimentarea de apă fierbinte.

Temperatura efectivă pentru turul de încălzire este
reglată automat de către controler.

5.4

Setarea preparării apei calde menajere

5.4.1

Reglarea temperaturii apei calde menajere

Temp ACM

45

Condiţii: Valabil pentru: VUW

▶

Deschideţi lent robinetul de umplere de pe partea inferioară a produsului.
Completaţi cu apă până la atingerea presiunii de umplere necesare.
Închideţi robinetul de umplere.

3.
4.
5.
6.
7.

Aerisiţi toate caloriferele.
La final, verificaţi presiunea de umplere de pe display.
Dacă este cazul, completaţi din nou cu apă.
Închideţi robinetul de umplere.
Reveniţi la „Afişajul principal” (→ Pagina 8).

▶
▶

5.3

Setarea temperaturii pe turul de încălzire

5.3.1

Reglarea temperaturii pe turul de încălzire
(fără controler racordat)
Indicaţie
Dacă nu este racordat un controler extern sau
intern la produs, atunci reglaţi temperatura pe
turul de încălzire conform următoarei descrieri.

Inapoi
1.

Apăsaţi

◁
2.
3.

◁
2.

5.4.2

3.

Indicaţie
Regimul confort furnizează imediat apă caldă
menajeră la temperatura dorită, fără să fie nevoie
să aşteptaţi o durată de încălzire.

▶

10

Funcţia confort

Pe display apare valoarea nominală a temperaturii
pe turul de încălzire.

Confort pornit

sau

Indicaţie
Este posibil ca specialistul să fi adaptat temperatura maximă posibilă.

5.3.2

Activarea şi dezactivarea regimului confort

).

Modificaţi temperatura pe turul de încălzire cu
.
Confirmaţi modificarea cu (OK).

sau

Indicaţie
Dacă este racordat un controler la care puteţi regla temperatura apei calde menajere,
atunci reglaţi la aparatul de încălzire temperatura apei calde menajere pe temperatura
maximă posibilă. Temperatura dorită Apă
caldă se reglează de la controler.

Inapoi
(

Pe display se afişează intermitent temperatura nominală a apei calde menajere.

Modificaţi temperatura apei calde menajere cu
.
Confirmaţi modificarea cu (OK).

60

Apăsaţi

).

Valabil pentru: VUW

Temp incalzire

1.

(

Reglarea temperaturii pe turul de încălzire (cu
controler racordat)

Dacă aparatul dumneavoastră de încălzire este dotat cu
un controler ghidat în funcţie de temperatura exterioară
sau cu un controler pentru temperatura camerei, reglaţi
la aparatul de încălzire temperatura maximă pe turul de
încălzire, a se vedea Reglarea temperaturii pe turul de
încălzire (fără controler racordat) (→ Pagina 10).

Înapoi
1.
2.

Apăsaţi
Apăsaţi

◁
3.
4.

(
(

).
).

Pe display se va afişa intermitent Confort pornit sau
Confort oprit.

Activaţi, respectiv dezactivaţi regimul confort cu
.
Confirmaţi modificarea cu (OK).

◁

sau

Dacă aţi activat regimul confort, în afişajul principal
apare simbolul „ ”. Dacă aţi dezactivat regimul confort, simbolul „ ” dispare din afişajul principal.
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Funcţionarea 5
5.4.3

Activarea acumulatorului stratificat

5.5.2

Oprirea regimului de încălzire (mod vară)

Valabil pentru: VUW cu boiler de apă caldă menajeră actoSTOR

Temp incalzire

Pentru a activa un acumulator stratificat actoSTOR racordat
suplimentar, trebuie să porniţi încărcarea boilerului la produsul dumneavoastră.

▶

Activaţi în acest scop regimul confort (Regim confort
(→ Pagina 10)).
Pe display apare simbolul „ ”.

◁
▶

Incalzire oprita
Anuleaza
1.

Reglaţi temperatura apei calde menajere.
Condiţii: Încărcarea boilerului activată

–

Temperatura apei calde menajere: 50 … 65 ℃

Pericol!
Pericol de opărire!
Produsele sunt dotate cu o funcţie automată
de protecţie anti-legionella: dacă temperatura
din acumulatorul stratificat scade pentru 24
ore sub 50 °C, atunci boilerul va fi încălzit o
dată la 70 °C.

▶
▶
▶

Aveţi în vedere că jetul de apă poate fi
foarte fierbinte.

Pentru a opri regimul de încălzire pe durata verii, însă
pentru a menţine în funcţiune prepararea apei calde
menajere, apăsaţi
( ).

◁
2.
3.

◁
5.5.3

5.5

Deconectarea funcţiilor produsului

5.5.1

Oprirea preparării apei calde menajere

Boiler term

2.
3.

OK

Pe display se afişează intermitent temperatura setată a apei calde menajere.

Reglaţi temperatura apei calde menajere cu
carcare boiler terminata.
Confirmaţi modificarea cu OK.

◁

pe In-

Încărcarea boilerului este oprită. Este activă numai
funcţia de protecţie antiîngheţ pentru boiler.

0020152398_00 ecoTEC plus Instrucţiuni de exploatare

Apăsaţi întrerupătorul pentru oprirea produsului.
Se stinge display-ul dacă produsul este oprit.

5.6

Protecţia instalaţiei de încălzire contra
îngheţului

5.6.1

Funcţia de protecţie antiîngheţ
Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cauzate de îngheţ!

Pentru a opri încărcarea boilerului şi a lăsa pornit în
continuare regimul de încălzire apăsaţi
(
).

◁

▶

Scoateţi temporar produsul din funcţiune
numai dacă nu se aşteaptă îngheţul.

În cazul unei scoateri îndelungate din funcţiune (concediu),
trebuie să închideţi suplimentar robinetul de gaz, iar la produsele combinate (VUW, VUI) robinetul de încărcare cu apă
rece.

Temp ACM

1.

Scoaterea temporară din funcţiune a
produsului

▶

◁

Valabil pentru: VU cu boiler

Anuleaza

Regimul de încălzire este oprit. Pe display apare
simbolul .

Dispozitivele de protecţie contra îngheţului
şi de monitorizare sunt active numai dacă
nu există o separare de la reţeaua electrică,
produsul se porneşte de la întrerupător, iar
robinetul de gaz este deschis.

Temperatura apei calde menajere: 35 … 65 ℃

Boilerul nu este menţinut la temperatură constantă.
Dacă scurgeţi apă, produsul va porni şi va funcţiona
în acest caz numai ca încălzitor de apă cu circuit deschis.

pe Inca-

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cauzate de îngheţ!

Condiţii: Încărcarea boilerului dezactivată

◁

Pe display apare valoarea temperaturii pe turul de
încălzire.

Reglaţi temperatura pe turul de încălzire cu
lzire oprita.
Confirmaţi modificarea cu (OK).

Dacă doriţi să dezactivaţi funcţia „Protecţie anti-legionella‟, solicitaţi în acest scop sfatul unui specialist.
Dacă doriţi să dezactivaţi încărcarea boilerului, dezactivaţi regimul confort, „Activarea şi dezactivarea regimului
confort (→ Pagina 10)‟.
–

OK

Nu poate fi asigurat debitul prin întreaga instalaţie de încălzire cu funcţia de protecţie
antiîngheţ astfel încât se produce îngheţul
pieselor din instalaţia de încălzire şi pot fi deteriorate.

▶

Pe durata unei perioade de îngheţ şi dacă
nu sunteţi prezent, asiguraţi-vă că instalaţia de încălzire rămâne în funcţiune şi că
toate încăperile sunt încălzite suficient.
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6 Remedierea avariilor
Indicaţie
Pentru ca dispozitivele de protecţie contra îngheţului să rămână active este necesar să porniţi şi
opriţi produsul dumneavoastră prin controler, în
cazul în care este instalat un controler.

6.2

▶

▶
Dacă temperatura pe turul de încălzire scade sub 5 °C cu
întrerupătorul pornit, atunci se porneşte produsul şi încălzeşte apa circulată atât pe partea de încălzire, cât şi pe partea apei calde menajere (dacă există) la cca. 30 °C.

5.6.2

Identificarea şi remedierea avariei
Dacă există probleme la funcţionarea produsului dumneavoastră, atunci puteţi verifica singur unele puncte cu
ajutorul tabelului din anexă.
Identificarea şi remedierea avariilor (→ Pagina 16)
Dacă produsul nu funcţionează ireproşabil după verificarea pe baza tabelului, atunci adresaţi-vă unui specialist în
vederea remedierii problemei.

6.3

Remedierea erorii de aprindere

Golirea instalaţiei de încălzire

O altă modalitate de protecţie contra îngheţului pentru durate
foarte mari de oprire este golirea completă a instalaţiei de
încălzire şi a produsului.

▶

Adresaţi-vă unui specialist pentru aceasta.

5.7

▶

6
6.1

pe display, atunci este necesară

Adresaţi-vă unui specialist pentru aceasta.

◁
▶

Meniu

Citirea mesajelor de întreţinere

Dacă este afişat simbolul
o întreţinere a produsului.

▶

F.28
Eşuare pornire
aprindere eşuată

Produsul nu se află în modul de eroare, ci funcţionează în continuare.

Dacă presiunea apei se afişează intermitent simultan,
atunci completaţi numai cu apă.
Pentru a citi informaţii suplimentare privind cauza întreţinerii consultaţi „Monitor in direct” (→ Pagina 12).

Remedierea avariilor
Citirea mesajelor de eroare

F.75
Eroare
Pompa/lipsa apa

Dacă arzătorul nu se aprinde după cinci încercări de aprindere, atunci produsul nu este pus în funcţiune şi comută pe
eroare. Aceasta se afişează pe display prin afişajul codurilor
de eroare F.28 sau F.29.
Abia după ce aţi remediat manual produsul, acesta reaprinde
automat.

▶
▶
▶

Asiguraţi-vă de faptul că este deschis robinetul de gaz.
Pentru resetarea produsului apăsaţi tasta de reset.
Dacă nu puteţi remedia eroarea de aprindere prin trei
încercări de depanare, atunci adresaţi-vă unui specialist.

7

Funcţii suplimentare

7.1

Funcţiile din meniu

7.1.1

Presiunea de umplere a instalaţiei de
încălzire

Meniu → Presiune apa
Puteţi afişa atât valoarea exactă a presiunii de umplere, cât
şi presiunea de umplere minimă resp. maximă.

7.1.2
Mesajele de eroare au prioritate înaintea tuturor afişajelor şi
sunt afişate pe display în locul afişajului principal, dacă apar
simultan mai multe erori sunt intermitente pentru câte două
secunde.

▶
▶

Dacă produsul dumneavoastră afişează un mesaj de
eroare, atunci adresaţi-vă unui specialist.
Pentru a primi informaţii suplimentare privind starea
produsului dumneavoastră accesaţi „Live Monitor‟
(→ Pagina 12).

Monitor în direct (coduri de stare)

Meniu → Monitor in direct
Cu ajutorul monitorului în direct puteţi afişa starea actuală a
produsului.
Cod de
stare

Semnificaţie
Afişaje în regimul de încălzire

S.00

Încălzire nu este cerere de căldură

S.02

Regimul de încălzire tur pompe

S.03

Regimul de încălzire aprindere

S.04

Regimul de încălzire arzător pornit

S.06

Regimul de încălzire postventilaţie

S.07

Regimul de încălzire întârzierea pompei

S.08

Încălzire timp rest de blocare xx min
Afişaje în regimul de apă caldă menajeră
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Îngrijirea şi întreţinerea 8
Cod de
stare

Semnificaţie

S.10

Cerere apă caldă menajeră de la senzorul roţii
cu palete

S.14

Regimul de apă caldă menajeră Arzător pornit
Afişaje în regimul confort (VUW şi VUI) sau în
regimul boiler (VU)

S.20

Cerere apă caldă menajeră

S.22

Regimul de apă caldă menajeră tur pompe

S.24

Regimul de apă caldă menajeră Arzător pornit

7.2

Setarea limbii

Dacă doriţi să setaţi altă limbă:

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Apăsaţi şi menţineţi apăsat
şi
simultan.
Apăsaţi suplimentar scurt tasta de depanare.
Menţineţi apăsat
şi
, până când display-ul afişează
reglajul limbii.
Selectaţi limba dorită cu
sau
.
Confirmaţi cu (OK).
Dacă este setată limba corectă, confirmaţi din nou cu
(OK).

Cazuri speciale
S.31

lipsă cerere de căldură pentru modul de vară

S.34

Regimul de încălzire protecţie antiîngheţ

S.40

Regimul de protecţie confort activ

7.1.3

Datele de contact ale specialistului

Meniu → Informatii → Date de contact
Dacă specialistul şi-a introdus numărul de apel la instalare,
atunci îl puteţi citi aici.

7.1.4

Indicaţie
În cazul în care aţi setat accidental o limbă
greşită, atunci o puteţi schimba din nou conform descrierii de mai sus. Răsfoiţi cu
sau
până la apariţia limbii corecte.

Seria şi numărul de articol

Meniu → Informatii → Seria
Aici puteţi citi seria produsului.

8
8.1

Îngrijirea şi întreţinerea
Încheierea contractului de întreţinere

Premisa pentru disponibilitatea de funcţionare şi siguranţa în
exploatare durabile, fiabilitatea şi durata de viaţă îndelungată
este o inspecţie anuală şi o întreţinere semestrială a produsului dumneavoastră de către un specialist.

Numărul de articol se află în al doilea rând.

Întreţinerea regulată asigură un randament optim şi, astfel, o
funcţionare economică a produsului.

7.1.5

Recomandăm încheierea unui contract de întreţinere.

Setare Contrast display

Meniu → Informatii → Contrast display

8.2

Aici puteţi seta contrastul astfel încât display-ul să fie bine
lizibil.

7.1.6

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale prin
produse de curăţare inadecvate!

Resetarea duratei de blocare (resetarea
duratei de blocare a arzătorului)

Produsele de curăţare inadecvate pot deteriora carcasa, armăturile sau elementele de
comandă.

Meniu → Reset timp bloc arz
Specialistul foloseşte această funcţie la întreţinere.

7.1.7

▶

Accesarea nivelului pentru specialişti
Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cauzate de manevrarea necorespunzătoare!

▶

Setările necorespunzătoare în nivelul specialist pot provoca pagube ale instalaţiei de
încălzire.

8.3

▶

Utilizaţi accesul pentru nivelul specialist
numai dacă sunteţi un specialist.

1.

2.
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Îngrijirea produsului

Nu folosiţi spray-uri, materiale abrazive,
detergenţi sau produse de curăţare cu
solvenţi sau clor.

Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi puţin săpun fără
solvenţi.

Verificarea conductei de scurgere a
condensului şi pâlniei de scurgere
Controlaţi regulat conducta de scurgere a condensului
şi pâlnia de scurgere pentru deficienţe, în special pentru
obstacole respectiv înfundări vizibile sau perceptibile.
Dacă depistaţi deficienţe, atunci solicitaţi unui specialist
să le remedieze şi să restabilească trecerea.
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9 Scoaterea din funcţiune
9

Scoaterea din funcţiune

9.1

▶

Scoaterea definitivă din funcţiune a
produsului
Produsul se scoate definitiv din funcţiune de către un
specialist.

10 Reciclarea şi salubrizarea
10.1

Salubrizarea ambalajului

Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie realizată de specialistul care a instalat produsul.

10.2

▶
▶
▶

Salubrizarea produsului şi a accesoriilor

Nu salubrizaţi produsul sau accesoriile în gunoiul menajer.
Asiguraţi-vă de salubrizarea corespunzătoare a produsului şi a tuturor accesoriilor.
Urmaţi toate prescripţiile relevante.

11 Garanţia şi serviciul de asistenţă
tehnică
11.1

Garanţia

Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevăzute in
certificatul de garanţie. Piesele de schimb se asigură de către producator/furnizor pe o perioadă de minim 10 ani, contra
cost (în afara perioadei de garantie). Defecţiunile cauzate
de utilizare incorecta sau cele provocate în urma demontării
produsului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul
acordării garanţiei.

11.2

Serviciul de asistenţă tehnică

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
România
E-Mail: office@vaillant.com.ro
Internet: http://www.vaillant.com.ro
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Anexă
Anexă

A

Vedere de ansamblu asupra structurii meniului

50
Meniu
Presiune apă
Monitor în direct
Informaţie
Înapoi

Alege

Meniu
Presiune apă
Monitor în direct
Informaţie
Înapoi

Alege

Meniu
Presiune apă
Monitor în direct
Informaţie
Înapoi

Alege

Presiune apă

1,0
0,8

3,0

Înapoi
S.00
Încălzire
nu este cerere
Înapoi
Informaţie
Date de contact
Seria
Contrast display
Înapoi

Alege

Informaţie
Date de contact
Seria
Contrast display
Înapoi

Alege

Informaţie
Date de contact
Seria
Contrast display
Înapoi
Meniu
Monitor în direct
Informaţie
Reset timp bloc arz
Înapoi

Alege

Alege

Date de contact
0219118
Înapoi
Seria
21 10 43
0010011621
0001000033NO
Înapoi
Contrast display

20
Anulează

OK

Reset timp bloc arz
Timp bloc arz actual
0 min
Înapoi

Meniu
Informaţie
Reset timp bloc arz
Meniu specialist
Înapoi

Alege

0020152398_00 ecoTEC plus Instrucţiuni de exploatare

15

Anexă

B

Identificarea şi remedierea avariilor

Problema

Lipsă apă caldă, încălzirea
rămâne rece; produsul nu
porneşte

Regimul de apă caldă menajeră este fără erori; încălzirea nu porneşte

16

cauză posibilă

Măsura de remediere

Robinetul de gaz de pe partea clădirii este închis

Se deschide robinetul de gaz de pe partea clădirii

Alimentarea cu energie electrică de pe partea clădirii
oprită

Se cuplează alimentarea cu energie electrică de
pe partea clădirii

Întrerupătorul de pe produs este oprit

Se porneşte întrerupătorul de pe produs

Temperatura pe turul de încălzire este reglată prea
mică sau în reglajul „Încălzire oprită“ şi/sau temperatura apei calde menajere este reglată prea mică

Temperatura pe turul de încălzire se reglează pe
temperatura dorită şi/sau temperatura apei calde
menajere se reglează pe temperatura dorită

Presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire este
insuficientă

Completarea apei în instalaţia de încălzire

Aer în instalaţia de încălzire

Aerisirea caloriferelor
Dacă problema se repetă: se înştiinţează specialistul

Eroare la procesul de aprindere

Apăsarea tastei de resetare
Dacă problema se repetă: se înştiinţează specialistul

nicio solicitare de căldură din partea controlerului

Verificarea şi corectarea, dacă este cazul, a programului de timp de la controler
Se verifică temperatura camerei şi, dacă este
cazul, se corectează temperatura nominală a
camerei („Instrucţiuni de exploatare a controlerului“)
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C Instrucţiuni sumare de exploatare
Oprirea regimului de încălzire (mod vară)

50

Temp încălzire tur

50

Temp încălzire tur
Încălzire oprită

Înapoi
>

( )

>

pân ă la încă
lzireoprit

Anulează

OK

> Con firmare cu (Ok)

Setarea temperaturii de încălzire (pornirea regimului de încălzire)

50

Temp încălzire tur

50

Temp încălzire tur

48

Înapoi
>

( )

>

la s electarea
/
temperaturii

Anulează

OK

> Con firmare cu (Ok)

Reglarea temperaturii apei calde

50

Temperatură ACM

45

Temperatură ACM

48

Înapoi
>

(

)

>

/
la s electarea
temperaturii

Anulează

OK

> Con firmare cu (Ok)

Pornirea / oprirea regimului confort

50

Temperatură ACM

45

Funcţia confort
Confort oprit

Înapoi
>

(

)

>

pent ru regimul
confort
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Înapoi
>

/
pent ru
pornirea / oprirea

Funcţia confort
Confort pornit
Anulează

OK

> Con firmare cu (Ok)
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Listă de cuvinte cheie
Listă de cuvinte cheie
A
Acumulator stratificat
Activare.......................................................................... 11
Aerul de ardere...................................................................... 5
Afişajul principal .................................................................... 8
B
Bacteria legionella ............................................................... 11
C
Caracteristica CE .................................................................. 5
Carcasa frontală demontată .................................................. 3
Clapeta frontală ..................................................................... 6
Coduri de stare.................................................................... 12
Conducta de scurgere a condensului
se verifică....................................................................... 13
Contractul de întreţinere...................................................... 13
Controler.............................................................................. 10
Coroziune .............................................................................. 5
Curăţare .............................................................................. 13
D
Datele de contact ale specialistului ..................................... 13
Display.............................................................................. 6–7
Afişajul principal............................................................... 8
simboluri afişate............................................................... 7
Documentaţii ......................................................................... 6
Durata de blocare a arzătorului ........................................... 13
E
Elemente de deservire ...................................................... 6–7
Eroare de aprindere ............................................................ 12
F
Funcţia de protecţie antiîngheţ ............................................ 11
I
Inspecţie ................................................................................ 3
Instalarea............................................................................... 3
Instalaţia de încălzire
se afişează presiunea de umplere................................... 9
se goleşte ...................................................................... 12
se umple .......................................................................... 9
Î
Încărcarea boilerului ............................................................ 11
Îngheţ
se protejează instalaţia de încălzire contra îngheţului ... 12
Îngrijire................................................................................. 13
Întreţinere .................................................................... 3, 5, 13
L
Lipsa apei .............................................................................. 9
Locul de instalare .................................................................. 4
M
Meniu
construcţia ....................................................................... 8
Mesaj de eroare .................................................................. 12
Mesaj de revizie .................................................................. 12
Miros de gaze arse................................................................ 3
Mirosul de gaz ....................................................................... 3
Mod vară ............................................................................. 11
Monitor în direct................................................................... 12
N
Nivel de comandă
specialist .......................................................................... 8
utilizator ........................................................................... 8
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Număr de articol .............................................................. 6, 13
O
Oprire .................................................................................. 11
P
Pâlnie de scurgere
se verifică....................................................................... 13
Prepararea apei calde menajere
se opreşte ..................................................................... 11
Presiunea de umplere
afişaj digital .................................................................... 12
Presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire
afişare .............................................................................. 9
Presiunea instalaţiei .............................................................. 9
Produs
îngrijire ........................................................................... 13
scoaterea definitivă din funcţiune .................................. 14
se opreşte ...................................................................... 11
se porneşte ...................................................................... 9
se remediază ................................................................. 12
se salubrizează.............................................................. 14
R
Regimul confort ................................................................... 10
Regimul de încălzire (produs mixt)
se opreşte ...................................................................... 11
Remedierea avariilor ........................................................... 12
Reparare ............................................................................... 5
Revizie................................................................................... 3
Robinete de service............................................................. 11
S
Salubrizare
Ambalaj.......................................................................... 14
Scoaterea din funcţiune
definitivă......................................................................... 14
temporară ...................................................................... 11
Seria ................................................................................ 6, 13
Setare Contrast display ....................................................... 13
Setarea limbii....................................................................... 13
Simboluri ............................................................................... 7
Sistemul DIA.......................................................................... 7
Starea aparatului ................................................................. 12
T
Temperatura apei calde menajere
Pericol de opărire............................................................. 4
se setează ..................................................................... 10
Temperatura pe turul de încălzire ..................................... 11
se reglează (cu controler racordat)................................ 10
se reglează (fără controler) ........................................... 10
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