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GAMA

MODEL COD
POWER MAX 50 P DEP 20128429
POWER MAX 50 P 20128430
POWER MAX 65 P 20128431
POWER MAX 80 P 20128432
POWER MAX 100 20128433
POWER MAX 110 20128434
POWER MAX 130 20128435
POWER MAX 150 20128436

ACCESORII
Pentru lista completă a accesoriilor și informațiile referitoa-
re la compatibilitatea acestora consultați Catalog.

ROMÂNĂ

Stimate tehnician,
Vă felicităm că aţi propus un modul termic B în măsură 
să asigure un maxim de confort pe termen lung la un nivel 
ridicat de fiabilitate, eficienţă, calitate şi siguranţă.
Prin această broșură dorim să vă furnizăm informațiile pe 
care le considerăm necesare pentru o instalare corectă și 
mai ușoară a aparatului, fără a submina nimic din expertiza 
și capacităţile dumneavoastră tehnice.

Vă mulţumim pentru alegerea făcută şi vă dorim spor la 
treabă.
Beretta

CONFORMITATE
Modulele termice POWER MAX respectă următoarele dis-
poziţii:

- Regulamentul (UE) 2016/426
- Directiva privind cerințele de randament 92/42/CEE 

și Anexa E din Decretul Prezidențial nr. 412 din 26 
august 1993 (****)

- Directiva 2014/30/UE privind compatibilitate electro-
magnetică

- Directiva 2014/35/UE privind Tensiunea Joasă
- Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică 

aplicabilă produselor cu impact energetic
- Regulamentul (UE) 2017/1369 Etichetarea energiei
- Regulament delegat (UE) N. 811/2013
- Regulament delegat (UE) N. 813/2013
- Legislaţia privind centralele pentru încălzirea cu gaz 

- Cerinţe generale şi teste EN 15502-1
- Normă specifică pentru aparatele de tip C şi aparate 

de tip B2, B3 şi B5 cu o putere termică nominală care 
nu depăşeşte 1000 kW EN 15502-2/1

- Directiva în materie de gaze G1 a organizaţiei SSIGA 
(Societatea elvețiană pentru industria gazelor şi apei)

- Norme privind prevenirea incendiilor ale AICAA (Aso-
ciația instituțiilor cantonale de prevenire a incendiilor)

- Directiva în materie de GPL, partea 2, a CFST (Co-
misia federală de coordonare pentru securitate în 
muncă)

- DIFERITE dispoziţii la nivel de canton sau comună 
privind calitatea aerului în economiile de energie.

La sfârşitul ciclului de viaţă, produsul 
nu trebuie să fie eliminat ca un deşeu 
solid municipal, ci trebuie să fie încre-
dinţat unui punct de colectare diferenţi-
ată a deşeurilor.



Această carte Cod 20151323 - Rev. 1 ( ) se compune din: 64 pagini.
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CUPRINS

În unele părţi ale cărţii sunt utilizate simbolurile:

b ATENȚIE = pentru acţiuni care necesită o atenţie 
deosebită şi o pregătire corespunzătoare.

a INTERZIS = pentru acţiuni care NU TREBUIE să fie 
executate sub niciun motiv.
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1 GENERALITĂȚI

1.1 Avertismente generale
b După dezambalare, asiguraţi-vă că elementele furni-

zate sunt complete și integre, în caz contrar, adre-
sați-vă Agenției B de la care ați achiziționat apa-
ratul.

b Instalarea produsului va fi efectuată de către o com-
panie calificată, care, la sfârșitul lucrărilor, va elibera 
Proprietarului declarația de conformitate a instalației 
executată cu cea mai mare precizie, conform Norme-
lor naționale și locale în vigoare și indicațiilor oferite 
de B în manualul de instrucțiuni furnizat împreu-
nă cu aparatul.

b Produsul trebuie să fie destinat folosirii prevăzute de 
B pentru care a fost realizat în mod expres. Se 
exclude orice răspundere contractuală şi extracon-
tractuală a B pentru daunele provocate persoa-
nelor, animalelor sau lucrurilor din cauza erorilor de 
instalare, de reglare, de întreţinere, precum şi a folo-
sirii necorespunzătoare.

b În cazul unor pierderi de apă, deconectaţi modulul 
termic de la reţeaua de alimentare cu energie elec-
trică, închideţi robinetul de alimentare cu apă şi in-
formaţi imediat Centrul tehnic de asistenţă B sau 
personalul calificat.

b Verificați periodic dacă presiunea de exercitare a in-
stalației hidraulice este mai mare de 1 bar și mai mică 
decât limita maximă aplicabilă aparatului. În caz con-
trar, contactați Centrul tehnic de asistenţă B sau 
personalul profesional calificat.

b Neutilizarea modulului termic modul termic pentru o 
perioadă îndelungată de timp presupune efectuarea 
următoarelor operaţii:

- Poziționați comutatorul principal al aparatului în po-
ziția „OFF”

- Punerea întrerupătorului general al instalaţiei pe 
“stins”

- Închiderea robinetelor de la combustibil şi de la apă 
ale instalaţiei termice

- Goliți instalația termică și cea sanitară dacă există 
pericol de îngheț.

b Întreţinerea modulului termic modul termictrebuie 
efectuată cel puţin o dată pe an.

b Această broşură este parte integrantă a aparatului 
şi, prin urmare, trebuie păstrată cu grijă şi va trebui 
să însoţească ÎNTOTDEAUNA modulul termic modul 
termic, chiar şi în cazul predării acestuia unui alt pro-
prietar sau utilizator ori în cazul transferului pe o altă 
instalaţie. În cazul deteriorării sau pierderii broşurii, 
solicitaţi un alt exemplar Centrul tehnic de asistenţă 
B din zona dumneavoastră.

b Prezenta broşură trebuie citită cu atenție pentru a 
facilita instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului 
în mod corect şi în condiţii de siguranţă. Proprietarul 
trebuie să fie informat și instruit în mod corespunzător 
cu privire la modul de utilizare a aparatului. Asigu-
rați-vă că sunteți familiarizat cu toate informațiile ne-
cesare funcționării în siguranță a sistemului.

b Înainte de a fi racordat la sistemul hidraulic, la rețea-
ua de gaze și la cea de electricitate, modulul termic 
poate fi expus la temperaturi între 4 °C și 40 °C. Oda-
tă ce poate activa funcțiile antiîngheţ, modulul poate 
fi expus la temperaturi între -20 °C și 40 °C

b Asiguraţi-vă periodic că evacuarea condensului nu 
prezintă blocaje.

b Se recomandă curățarea anuală a interiorului schim-
bătorului de căldură prin demontarea suflantei și a 
arzătorului și aspirarea eventualelor reziduuri solide 
rezultate din ardere. Această operaţiune trebuie să 
fie efectuată exclusiv de personal Centrul tehnic de 
asistenţă.

1.2 Reguli fundamentale privind 
siguranţa

Vă reamintim că utilizarea produselor care folosesc com-
bustibili, energie electrică şi apă comportă respectarea 
anumitor reguli fundamentale de siguranţă dintre care:

a Este interzisă folosirea aparatului de către copii sau 
persoane neautorizate neasistate.

a Este interzisă acţionarea dispozitivelor sau a apara-
telor electrice precum întrerupătoare, electrocasnice 
etc., dacă se simte miros de combustibil sau de gaze 
nearse. În acest caz:

- Aerisiţi încăperea deschizând uşile şi ferestrele
- Închideţi dispozitivul de interceptare a combustibilu-

lui
- Chemaţi cu promptitudine pentru intervenţie Centrul 

tehnic de asistenţă B sau personalul calificat pro-
fesional.

a Este interzis să atingeţi aparatul dacă sunteţi cu pi-
cioarele goale şi cu părţi ale corpului ude.

a Este interzisă orice operaţiune tehnică sau de curăţa-
re înainte de decuplarea aparatului de la reţeaua de 
alimentare electrică, aducând întrerupătorul general 
al instalaţiei în poziţia „oprit” şi întrerupătorul principal 
al aparatului în poziţia „oprit” (OFF).

a Este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranţă 
sau de reglare fără acordul producătorului.

a Este interzisă blocarea sistemului de evacuare a con-
densului.

a Este interzis să trageţi, să desprindeţi, să răsuciţi 
cablurile electrice care ies din aparat, chiar dacă 
acesta este deconectat de la reţeaua de alimentare 
electrică.

a Este interzisă închiderea sau micşorarea dimensiu-
nilor deschiderilor de aerisire ale încăperii unde este 
instalatǎ centrala. Deschiderile de aerisire sunt indis-
pensabile pentru o combustie corectă.

a Este interzisă expunerea aparatului la agenți atmo-
sferici (fără a utiliza accesoriul specific). Acesta a 
fost proiectat pentru a funcționa în interior.

a Este interzisă oprirea aparatului dacă temperatura 
exterioară poate scădea sub ZERO (pericol de în-
gheț).

a Este interzisă lăsarea recipientelor și a substanțelor 
inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul.

a Se interzice dispersia în mediu şi lăsarea la îndemâ-
na copiilor a materialului de ambalaj deoarece poate 
fi o potenţială sursă de pericol. Acesta trebuie să fie 
eliminat potrivit legislaţiei în vigoare.

a Este interzisă activarea modulului termic fără apă.

a Este interzisă scoaterea carcasei modulului termic de 
către persoanele fără calificare și competențe spe-
cifice.
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1.3 Descrierea aparatului
POWER MAX este un modul termic în condensare cu prea-
mestec, constând dintr-un element termic modulant.
Este disponibil în diverse modele, de la 34,9kW la 131kW.
Gestionarea optimă a arderii permite randamente ridicate 
(până la 109%, calculate pe PCI, în regim de condensa-
re) și emisii poluante reduse (Clasa 6 conform normei EN 
15502).
Modulul termic este proiectat cu funcționare cu cameră 
de ardere deschisă, dar poate fi transformat într-o cameră 
etanşă cu ajutorul accesoriului special.
Aparatul în configurație standard este destinat instalării în 
interior, asigurând un grad de protecție IPX4D.

b Aparatele POWER MAX pot fi conectate în cascadă 
până la puterea maximă de 1,12 MW.

Principalele caracteristici tehnice ale aparatului sunt
- arzător cu preamestec şi raport gaz-gaz constant;
- schimbător în formă elicoidală, serpentină cu tub ne-

ted din oțel inoxidabil (serpentină unică pentru mo-
delele POWER MAX 50 P DEP - POWER MAX 50 P, 
serpentină dublă pentru modelele POWER MAX 65 P 
÷ POWER MAX 150 P), pentru a garanta o rezistență 
bună la coroziune și posibilitatea de a funcționa la 
înalte ∆t (până la 40°C) micșorând durata de intrare 
în funcțiune;

- putere între 34,9 şi 131 kW;
- temperatură maximă de ieşire a gazelor arse 100 °C;
- gestionare şi control prin microprocesor cu autodia-

gnostic vizualizat pe afişaj şi înregistrarea principa-
lelor erori;

- funcție antiîngheţ;
- predispunere pentru termostat ambient/cerere de 

căldură în zonele cu temperatură înaltă sau joasă;
- posibilitatea de a gestiona un circuit de încălzire și 

un circuit pentru prepararea apei calde menajere cu 
acumulare;

- pompă de circulație de eficiență și prevalenţă rezidu-
ală ridicate (pentru modele de până la 68kW; pentru 
alte modele pompa de circulaţie este disponibilă ca 
accesoriu la cerere);

- funcția de control climatic (disponibilă doar dacă se 
utilizează sonda externă furnizată ca accesoriu).

1.4 Dispozitive de siguranţă
Toate funcțiile aparatului sunt controlate electronic de o 
placă omologată să execute funcții de siguranță cu tehno-
logie cu procesor dublu.
Fiecare anomalie opreşte aparatul şi închide automat su-
papa de gaz.

Pe circuitul de apă sunt instalate::
- Termostat de siguranță.
- Debitmetru capabil să verifice în continuu debitul cir-

cuitului primar și să determine oprirea aparatului în 
cazul unui debit insuficient.

- Sonde de temperatură pe tur şi retur, care măsoară 
în continuu diferența de temperatură (∆t) între fluidul 
în intrare și în ieșire și permit intervenţia funcţiei de 
control.

- Presostat de presiune minimă.

Pe circuitul de ardere sunt instalate::
- Electrovalvă de gaz din clasa B+C, cu compensare 

pneumatică a debitului de gaz în funcție de debitul 
de aer aspirat.

- Electrod de aprindere/detectare.
- Sondă de temperatură gaze arse.

b Intervenția dispozitivelor de siguranță indică o func-
ționare defectuoasă a modulului termic potențial pe-
riculoasă, caz în care trebuie să contactați imediat 
Centrul tehnic de asistenţă. După o scurtă perioa-
dă de aşteptare, puteţi încerca să reporniți aparatul 
(consultaţi paragraful „Prima punere în funcţiune”).

b Înlocuirea dispozitivelor de siguranță trebuie efec-
tuată numai de Centrul tehnic de asistenţă, folosind 
exclusiv componente originale. Consultați catalogul 
de piese de schimb furnizat împreună cu aparatul. 
După efectuarea reparației, verificați dacă aparatul 
funcționează corect.

a Aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune nici mă-
car temporar dacă dispozitivele de siguranţă nu 
sunt funcţionale sau au făcut obiectul unor intervenţii 
neautorizate.
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1.5 Identificare
Aparatul poate fi identificat cu ajutorul:

 Plăcuță cu date tehnice
 Prezintă datele tehnice şi de performanţă.

Qm=

RIELLO S.p.A.
Via Ing.Pilade Riello, 7 
37046 Legnago (VR) 
ITALY

II2H3+

G
2

0
 - 2

0
 m

b
a

r

Cod.

Caldaia a condensazione 
Condensing boiler 
Chaudierè a condensation 
Caldera de condensación 
Centrala in condensatie 
Kondensácios kazán

N°

230V ~ 50Hz     W

X4D

�P.min.G20= 20 mbar

IP

Caldaia regolata per: 
Boiler set at: Chaudiére 
adaptée pour:
Caldera regulata para: 
Caldeira regulada para: 
Kedel indistillet till:
Pe c nastavljena za: 
Centrala reglata pentru: 
Bojler nam

enjen za plin:

Paese di destinazione: 
Destination country: 
Pays de destination: 
Pais de destino:
Pais de destino: 
Destinationsland: 
Ciljna drzva:
Tara de destinatie: 
Destinacija:
Kraj przeznaczenia:

0085 / 18

NOx:

bar

kWPn=

kW

kW
Pm=

II2H3+

Pm=

I2E(S)
I3+

II2E+3+

LU : G20=20 mbar G31=37 mbar
PL-RU: G20=20 mbar G30= 37 mbar (RU=37mbar)
FR: G20/25= 20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar

II2E3B/P

BE : G30/G31=28-30/37mbar G31=28-30/37mbar

PMS=

II2ELL3B/P
PL: G20=20mbar G30/G31=30mbar II2ELwLs3P

I2E3P

II2H3B/P

II2H3P

II2ESi3B/P

50-30 °C80-60 °C80-60 °C

IT-AT-BE-CH-CY-CZ-DE-DK-EE-ES-FI-FR-GB-
GR-HR-HU

I3B/P

SK: G20=20mbar (ES=18mbar)  G30=28-30mbar G31=37mbar

II2ESi3+

DE: G20/25=20 mbar G30=50 mbar

FR : G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37 mbar

RO-IE-SI-BG-DK-SK-EE--SE-NO-LV-LT-FI-TR:G20=20mbar G30=30mbar
FR: G20/25= 20/25mbar G30=28-30mbar

II2H3B/P
HR:G20=20mbar G30/G31=30mbar HU: G20=25mbar G30=30mbar

II2H3B/PSK-CZ-LU-AT-CH:G20=20mbar G30=50mbar
SI-SK: G20=20mbar G31=37mbar

II2L3B/PNL: G25=25mbar G30=30mbar

0085CP0214

T= °C

Qn=

MT-CY-IS: G30=30mbar

kW

kW

Pn=

�

IT-GB-GR-IE-PT-SI: G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

BE : G20/25=20/25 mbar

Pn=

G20
kWQn=

G20
G25

G25 Qm= kW

Pn= kW
kW

kW

 Exerciţiu pe circuitul de încălzire
Qn Capacitate termică nominală
Pn Putere utilă nominală
IP Grad de protecţie electrică
PMS Presiune maximă circuit încălzire
T Temperatură
η Randament
NOx Clasa NOx

b Modificarea, îndepărtarea, lipsa plăcuţelor de identificare sau a altor elemente care permit identificarea sigură a 
produsului, fac dificilă orice operaţiune de instalare şi întreţinere.
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1.6 Structura
POWER MAX 50 P DEP - 50 P

1

3

6

7
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9

2

5

4

16

13 14 15

1

2
3
4

6

5

7

 8

10

 9

11 17
18

19

20

12

23
22

24

26

24

21
22
23

25

1 Priză de analiză gaze arse
2 Racord evacuare gaze arse
3 Supapă gaz
4 Ventilator
5 Presostat gaze arse
6 Camera de combustie
7 Panou electric
8 Presostat de presiune minimă calibrat la 0,7 bari
9 Sondă gaze arse
10 Sifon evacuare condens
11 Robinet de evacuare
12 Întrerupător principal
13 Retur instalaţie
14 Alimentare gaz
15 Tur instalaţie
16 Conexiune pentru evacuarea condensului
17 Debitmetru
18 Circulator
19 Sondă retur
20 Panou de comandă
21 Termostat de siguranță cu rearmare manuală 

prin resetarea plăcii
22 Sondă tur
23 Supapă de aerisire automată
24 Electrod de aprindere/detectare
25 Carcasa
26 Clapetă gaze arse
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POWER MAX 65 P - 80 P

1
2
3

4

5

1

4

5

6 

10
16

6

7
 8

 9

10

22

20
21

23

24

17

2

21
22
23

3

16

15

1211 13 14

17

19

18

1 Priză de analiză gaze arse
2 Racord evacuare gaze arse
3 Supapă gaz
4 Ventilator
5 Camera de combustie
6 Panou electric
7 Clapetă gaze arse
8 Robinet de evacuare
9 Presostat de presiune minimă calibrat la 0,7 bari
10 Circulator
11 Întrerupător principal
12 Retur instalaţie
13 Alimentare gaz
14 Tur instalaţie
15 Conexiune pentru evacuarea condensului
16 Debitmetru
17 Sondă gaze arse
18 Sondă retur
19 Panou de comandă
20 Electrod de aprindere/detectare
21 Termostat de siguranță cu rearmare manuală 

prin resetarea plăcii
22 Sondă tur
23 Supapă de aerisire automată
24 Carcasa
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POWER MAX 100 - 110 - 130 - 150

1

3

4

5

14

16

2

21
22

13

109 11 12

1

2

3

4

5

6
 7

 8

19

23

14

21
20

22

16

15

18

17

1 Priză de analiză gaze arse
2 Racord evacuare gaze arse
3 Ventilator
4 Camera de combustie
5 Panou electric
6 Clapetă gaze arse
7 Robinet de evacuare
8 Presostat de presiune minimă calibrat la 0,7 bari
9 Întrerupător principal
10 Retur instalaţie
11 Alimentare gaz
12 Tur instalaţie
13 Conexiune pentru evacuarea condensului
14 Debitmetru
15 Supapă gaz
16 Sondă gaze arse
17 Sondă retur
18 Panou de comandă
19 Electrod de aprindere/detectare
20 Termostat de siguranță cu rearmare manuală 

prin resetarea plăcii
21 Sondă tur
22 Supapă de aerisire automată
23 Carcasa



 

10

1.7 Date tehnice

Descriere
POWER MAX

U.M.50 P 
DEP 50 P 65 P 80 P 100 110 130 150

Tipul aparatului Încălzire în condensare
B23; B53; B53P; C13*; C33*; C53*; C63*

Combustibil - Categoria aparatului

IT-GB-GR-IE-PT-SI: G20=20mbar G30/
G31=28-30/37mbar; II2H3+

SK: G20=20mbar G30=28-30mbar G31=37mbar; 
II2H3+

ES: G20=18mbar G30=28-30mbar G31=37mbar; 
II2H3+

BE: G20/25=20/25mbar; I2E(S)
BE: G30/G31=28-30 /37mbar G31=28-30/37mbar; 

I3+
MT-CY-IS: G30=30mbar; I3B/P

FR: G20/G25= 20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar; 
II2E+3+

PL-RU: G20=20 mbar G30= 37 mbar (RU=37mbar); 
II2E3B/P

LU: G20=20 mbar G31=37 mbar; I2E3P
DE: G20/G25=20 mbar G30=50 mbar; II2ELL3B/P
PL: G20=20mbar G30/G31=30mbar; II2ELwLs3P

FR: G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37mbar; 
II2ESi3+

FR: G20/G25= 20/25mbar G30=28-30mbar; II2ESi-
3B/P

RO-IE-SI-BG-DK-SK-EE: G20=20mbar G30=30mbar; 
II2H3B/P

SE-NO-LV-LT-FI-TR: G20=20mbar G30=30mbar; 
II2H3B/P

HR: G20=20mbar G30/G31=30mbar; II2H3B/P
HU: G20=25mbar G30=30mbar; II2H3B/P

SK-CZ-LU-AT-CH: G20=20mbar G30=50mbar; 
II2H3B/P

SI-SK: G20=20mbar G31=37mbar; II2H3P
NL: G25=25mbar G30=30mbar; II2L3B/P

Camera de combustie vertical
Putere termică nominală maximă la focar raportată la 
PCS (PCI)

38,7
(34,9)

50
(45)

63
(57)

76
(68)

100
(90)

108
(97)

124
(112)

146
(131) kW

Putere termică nominală minimă la focar raportată la 
PCS (PCI)

10
(9)

10
(9)

15
(14)

15
(14)

21,6
(19,4)

21,6
(19,4)

24,9
(22,4)

29,2
(26,2) kW

Putere termică utilă (nominală) 34,4 44,2 56 68 88 95 110 129 kW
Putere termică nominală maximă (80-
60°C) P4 G20 34,4 44,2 55,7 67,0 88,3 95,3 109,8 129,0 kW

Putere termică nominală maximă (50-
30°C) - G20 38,0 48,8 61,9 73,9 97,4 105,1 121,1 142,1 kW

Putere termică nominală maximă (60-
40°C) - G20 36,6 47,0 59,6 71,4 93,8 101,1 116,2 137,3 kW

Putere termică 30% cu retur 30°C P1 G20 11,5 14,7 18,7 22,3 29,4 31,7 36,6 43,0 kW
Putere termică nominală minimă (80-
60°C) - G20 8,9 8,9 13,5 13,5 19,2 19,2 22,1 26 kW

Clasa de eficiență pentru încălzire A A A A - - - -
Eficienţă energetică sezonieră a încăl-
zirii mediului ηs 94 94 94 94 94 94 94 94 %

Eficiența la debit termic nominal și în 
regim de temperatură ridicată PCS 
(PCI)

η4 utilă  Pn 
(60-80°C)

88,5
(98,4)

88,4
(98,3)

88,4
(98,3)

88,2
(97,9)

88,3
(98,0)

88,2
(97,9)

88,6
(98,3)

88,2
(97,9) %

Eficienţă la 30 % din puterea termică 
nominală şi în regim de temperatură 
scăzută PCS (PCI)

η1 utilă  30% 
din Pn

98,4
(109,5)

98,2
(109,2)

98,2
(109,2)

98
(108,8)

98,1
(108,9)

98
(108,8)

98
(108,8)

98,1
(108,9) %

Pierderi la coş când arzătorul funcţionează la Pn max. 
(80-60°C) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 2,5 2,6 %

Pierderi la coş când arzătorul funcţionează la 30% din 
Pn (50-30°C) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 %

(*) Accesoriu.
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Descriere
POWER MAX

U.M.50 P 
DEP 50 P 65 P 80 P 100 110 130 150

Pierderi termice în modalitatea Stand-
by Pstby 45 57 72 87 115 124 143 168 W

0,1 %
Consum de energie anual QHE 71 91 117 141 - - - - GJ

Nivel de zgomot (putere acustică) LWA la P 
max 51 52 53 54 55 56 57 57 dB(A)

Emisii (**) NOx (raportat 
la PCS) 42,0 43,9 34,2 36,4 38,1 38,7 39,3 46,1 mg/

kWh

Emisii la capacitate max./min. G20 CO2 9 - 9 %
CO 63/2,3 73/2,3 79/6,5 90/6,5 81/7,5 91,5/7,5 89/4,6 91,5/5,6 ppm

Capacitate termică nominală maximă 
(PCI) G25 34,9 45 53 65 85 93 107 127 kW

Capacitate termică nominală minimă 
(PCI) G25 9 9 13 13 18,1 18,5 21,4 24,5 kW

Emisii la capacitate max./min. G25 CO2 9 - 9 %
CO 72/3,2 80/3,2 92/7 93,5/7 84/8 94/8 92/6 95/7 ppm

Emisii la capacitate max./min. G30 CO2 10,4-9,9 10,4-10,4 %
CO 132/6 137/6 138/10 142/10 148/11 159/11 172/13 180/15 ppm

Emisii la capacitate max./min. G31 CO2 10,4-9,9 10,4-10,4 %
CO 136/8 141/8 142/11 147/11 153/12 163/12 177/14 185/16 ppm

Temperatură gaze arse la P. max. şi P. min. 80-60°C 66,5/61 67,5/61 71/61 72/61 76/62 78/62 75/61 77/61 °C
Temperatură gaze arse la P. max. şi P. min. 50-30°C 44/32 45/32 45/33 46/33 47/35 49/35 45/33 48/35 °C
Debit masic gaze arse (***) 0,015 0,02 0,025 0,03 0,04 0,046 0,05 0,06 Kg/s
Rezistenţă pe partea de apă (∆T 20°C) - - - - 160 210 350 510 mbar
Prevalenţă utilă disponibilă (∆T 20°C) 420 250 490 390 - - - - mbar
Presiune maximă de funcţionare 6 bar
Presiune minimă de funcţionare 0,7 bar
Temperatura maximă admisă 100 °C
Temperatura de intervenţie a termostatului de bloca-
re 95 °C

Temperatura de reglare (min/max) 30 / 80 (****) °C
Conținut de apă modul termic 5 5 15 15 17 17 23 25 l
Generare max. condens la 100% put. nom. (50-30°C) 5,4 7,0 8,9 10,1 13,6 15,0 17,5 19,8 l/h
Alimentare cu energie electrică 230-50 V - Hz
Grade de protecţie electrică IPX4D IP
Putere electrică absorbită la sarcină 
maximă Elmax 75 105 63 77 150 203 205 302 W

Putere electrică absorbită la sarcină 
parţială Elmin 31 34 30 30 36 31 44 45 W

Putere electrică absorbită în modul de 
stand-by Psb 9 9 13 13 6 6 6 8 W

(**) Valori ponderale calculate conform normei EN 15502.
(***) Valori raportate la presiunea atmosferică peste nivelul mării.
(****) Până la 85°C, dacă modulul este combinat cu schimbător de căldură în plăci ca accesoriu.



 

12

1.8 Pompe de circulaţie
Modulele termice POWER MAX 50 P DEP, POWER MAX 50 
P, POWER MAX 65 P şi POWER MAX 80 P sunt prevăzute 
cu pompă de circulaţie.

Prevalenţă reziduală (mbar)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1,5 2 2,5 3 3,510,5 4

POWER MAX 65 P
POWER MAX 80 P

POWER MAX 50 P DEP
POWER MAX 50 P

Debit (m3/h)

b La prima punere în funcțiune și cel puțin în fiecare an, 
este util să se verifice rotația arborelui pompelor de 
circulație deoarece, mai ales după perioade lungi de 
neutilizare, depunerile și/sau reziduurile pot împiedi-
ca rotația liberă a acestuia.

b Înainte de a desface sau de a îndepărta capacul de 
închidere a pompei de circulaţie, protejaţi dispoziti-
vele electrice de dedesubt împotriva unor eventuale 
scurgeri de apă.

a Este interzisă funcționarea pompelor de circulație 
fără apă.

Modulele termice POWER MAX 100, POWER MAX 110, 
POWER MAX 130 P şi POWER MAX 150 P nu sunt prevă-
zute cu pompă de circulație; aceasta trebuie instalată în in-
teriorul sau în exteriorul aparatului (consultaţi accesoriile).
Pentru dimensiunile pompei de circulaţie, luați în conside-
rare pierderile de sarcină de pe partea de apă a modulului 
termic, prezentate în graficul de mai jos.

Pierderile de sarcină pe partea de apă a generatoarelor

Pierdere de sarcină (mbar)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 3 4 5 6 7 8 921

POWER MAX 110
POWER MAX 100

POWER MAX 130

POWER MAX 150

Debit (m3/h)
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1.9 Circuit hidraulic

2

9

MIRI

1 6 7 8

3

4

5

1 Schimbător de căldură
2 Pompă de circulaţie (numai pentru modelele 

POWER MAX 50 P DEP ÷ POWER MAX 80 P)
3 Robinet de evacuare
4 Presostat de presiune minimă
5 Sondă NTC de retur
6 Sondă NTC de tur
7 Sondă termostat de siguranță
8 Supapă de aerisire automată
9 Debitmetru
MI Tur instalaţie
RI Retur instalaţie

Valorile rezistenței sondelor NTC la modificarea tempe-
raturii.

Temperatură 
°C

Test de tole-
ranță ±10%

Rezisten-
ță Ω

Temperatură 
°C

Test de tole-
ranță ±10%

Rezisten-
ță Ω

-40 191908 45 4904
-35 146593 50 4151
-30 112877 55 3529
-25 87588 60 3012
-20 68471 65 2582
-15 53910 70 2221
-10 42739 75 1918
-5 34109 80 1663
0 27396 85 1446
5 22140 90 1262

10 17999 95 1105
15 14716 100 970
20 12099 105 855
25 10000 110 755
30 8308 115 669
35 6936 120 594
40 5819 125 529

1.10 Poziționarea sondelor de 
temperatură

Sonde introduse în orificiile corespunzătoare ale 
modulului termic (POWER MAX 50 P DEP - POWER 
MAX 50 P):
1 Sondă gaze arse
2 Termostat de siguranță
3 Sondă de tur
4 Sondă de retur

1

4

1

3
2

Vedere frontală Vedere laterală

Sonde introduse în orificiile corespunzătoare ale 
modulului termic (POWER MAX 65 P ÷ POWER MAX 
150 P):
1 Sondă gaze arse
2 Termostat de siguranță
3 Sondă de tur
4 Sondă de retur

3
2 2

3

11
4

Vedere frontală Vedere laterală
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1.11 Panou de comandă
INFORMAȚII PRIMARE/INTERFAŢĂ COMENZI

PROG

RESET

MENU

1

2

4

33

1 Afișaj retroiluminat
2 Tasta MENIU/RESET: permite accesul la meniul principal şi restabilirea funcţionării după oprirea cauzată 

de o defecţiune
3 Taste de navigare
4 Întrerupător principal (poziționate pe peretele inferior al aparatului)

INFORMAȚII SECUNDARE/VIZUALIZARE AFIŞAJ

8.8:8.8 8.8:8.8OUTSIDE

°C
°F

BAR
PSI

1 2 3 4 5 6

89

7

10

1 Pictogramă afișată când este activat modul de încălzire. Clipește când există o cerere de căldură
2 Pictogramă afișată când este activat modul de preparare a apei calde menajere. Clipește când există o 

cerere de apă caldă menajeră
3 Pictogramă afișată la intrarea în meniul „Instalator” sau „Producător”
4 Pictograma afișată când arzătorul aparatului este pornit
5 Pictograma afișată când apare o eroare permanentă sau temporară
6 Pictogramă afișată când este activă funcționarea modului climatic (Par. 2001= 1 sau 2)
7 Temperatura în grade Celsius/Fahrenheit
8 Afișaj numeric mare: vizualizarea valorii curente
9 Afișaj numeric mic: vizualizarea presiunii sistemului sau a numărului parametrului
10 Pictogramă afişată atunci când sonda externă este conectată
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2 INSTALARE

2.1 Primirea produsului
Modulul termic POWER MAX este livrat pe paleți, ambalat și 
protejat în cutie de carton.
Introduse într-un ambalaj de plastic amplasat în interiorul 
ambalajului, (1) sunt furnizate următoarele materiale:

- Manualul cu instrucţiuni
- Fișă de informații privind condițiile de garanție B
- Kit de conversie GPL
- Clemă de fixare la perete cu dibluri (4 dibluri d=10mm 

adecvate pentru pereți de beton, cărămizi, piatră 
compactă, bloc de beton găurit)

- Certificatul de Probă Hidraulică
- Etichetă energetică (pentru modelele < 68kW)

2.1.1 Amplasarea etichetelor

A

A

CALDAIA MURALE A GAS

WALL HUNG GAS BOILER

CHAUDIERE MURALE A GAZ

GAS - WANDHEIZKESSEL

IT

GB

FR

D

CALDAIA MURALE A GAS

WALL HUNG GAS BOILER

CHAUDIERE MURALE A GAZ

GAS - WANDHEIZKESSEL

IT

GB

FR

D

1

A Eticheta de pe ambalaj

b Broşura de instrucţiuni constituie parte integrantă a 
aparatului şi, prin urmare, este recomandat să fie citi-
tă şi păstrată cu grijă.

b Plicul cu documente trebuie păstrat într-un loc sigur. 
Un eventual duplicat poate fi solicitat la Beretta, care 
își rezervă dreptul de a percepe costul aferent.

2.2 Dimensiuni şi greutăţi

P

H

L

Descriere
POWER MAX

50 P 
DEP 50 P 65 P 80 P

L 600 600 600 600 mm
P 435 435 435 435 mm
H 1000 1000 1000 1000 mm
Greutate 
netă 66 66 78 78 kg

Descriere POWER MAX
100 110 130 150

L 600 600 600 600 mm
P 435 435 435 435 mm
H 1000 1000 1165 1165 mm
Greutate 
netă 81 81 93 97 kg
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2.3 Localul pentru instalarea 
centralei

Modulul termic POWER MAX poate fi instalat în încăperi 
ventilate permanent, echipate cu guri de ventilație de di-
mensiuni adecvate şi care respectă normele tehnice și re-
glementările în vigoare la locul de instalare.

b Trebuie avute în vedere spaţiile necesare pentru ac-
cesul la dispozitivele de siguranţă şi de reglare şi 
pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere.

b Asiguraţi-vă că gradul de protecţie electrică al apa-
ratului este adecvat caracteristicilor încăperii de in-
stalare.

b Evitați ca aerul de ardere să fie contaminat de sub-
stanțe care conțin clor și fluor (substanțe conținute, 
de exemplu, în recipiente de spray-uri, culori, deter-
genți).

a Este interzis să acoperiţi sau să reduceţi dimensiu-
nea gurilor de aerisire a încăperii de instalare, întrucât 
acestea sunt indispensabile pentru o ardere corectă.

a Este interzis să lăsaţi recipiente şi substanţe inflama-
bile în încăperea unde este instalat modulul termic.

2.3.1 Suprafeţe minime recomandate
Suprafeţele minime pentru montarea și întreținerea apara-
tului sunt prezentate în figură.

≥ 1 m

≥ 0,85 m

≥ 0,4 m≥ 0,5 m
≥ 0,5 m

Suprafața minimă a gurilor de aerisire este de 3000 cm2 
pentru sistemele de încălzire cu combustibili gazoși.

2.4 Montarea pe instalaţii vechi sau 
care trebuie să fie recondiţionate

Atunci când unităţile termice sunt instalate pe instalaţii 
vechi sau care trebuie să fie recondiţionate, verificaţi dacă:

- Coşul de fum este adaptat la temperaturile produse-
lor de ardere, este calculat şi realizat conform norme-
lor, este cât mai rectiliniu posibil, etanşeizat, izolat şi 
nu prezintă blocaje sau restrângeri. Pentru informații 
suplimentare, consultați paragraful „Evacuarea pro-
duselor de la combustie”.

- Instalaţia electrică este realizată conform normelor 
specifice, de către personal calificat

- Conducta de alimentare cu carburant şi eventualul 
rezervor sunt realizate conform normelor specifice

- Vasul de expansiune asigură absorbţia totală a dila-
tării fluidului din instalaţie

- Debitul, prevalența și direcția de curgere a pompelor 
de circulație sunt adecvate

- Instalaţia este spălată, curățată de nămol şi depuneri 
și au fost verificate punctele de etanşare

- Este prevăzut un sistem de tratare atunci când apa 
de alimentare/completare are valori diferite de cele 
enumerate în paragraful „Cerințe privind calitatea 
apei”

b Producătorul modulului nu este responsabil pentru 
eventualele daune cauzate de realizarea incorectă a 
sistemului de evacuare a gazelor arse.
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2.5 Manipulare și îndepărtarea 
ambalajului

b Nu scoateți ambalajul din carton până când nu aţi 
ajuns în locul de instalare.

b Înainte de efectuarea operațiilor de transport și de în-
depărtare a ambalajului, purtați echipament individu-
al de protecție și folosiți unelte și instrumente adecva-
te dimensiunii și greutății aparatului.

b Această operație trebuie efectuată de mai multe per-
soane echipate cu mijloace adecvate pentru greuta-
tea și dimensiunile aparatului. Asigurați-vă că încăr-
cătura nu se dezechilibrează în timpul manipulării.

Pentru a scoate ambalajul, procedați după cum urmează:
- Scoateți colierele care fixează ambalajul de carton 

pe palet
- Scoateți cartonul
- Îndepărtați profilurile unghiulare de protecție (1)
- Scoateți protecția din polistiren (2)
- Desfaceţi sacul de protecție (3)

3

1

2

1

1

2.6 Montarea modulului termic
Modulele termice POWER MAX sunt livrate împreună cu 
clema de fixare la perete.

b Verificați dacă peretele pe care va fi instalat modulul 
este suficient de robust și permite ancorarea sigură 
a șuruburilor.

b Înălțimea aparatului trebuie aleasă astfel încât să 
simplifice operațiile de demontare și întreținere.

H

Model Înălțime (H) mm
POWER MAX 50 P DEP 1850<H<2000
POWER MAX 50 P 1850<H<2000
POWER MAX 65 P 1850<H<2000
POWER MAX 80 P 1850<H<2000
POWER MAX 100 1850<H<2000
POWER MAX 110 1850<H<2000
POWER MAX 130 P 2000<H<2150
POWER MAX 150 P 2000<H<2150

Pentru instalare:
- Poziționați suportul (1) pe peretele (2), unde doriți să 

instalați aparatul
- Asigurați-vă că suportul este orizontal și marcați 

punctele în care trebuie realizate găurile pentru di-
blurile de fixare

- Efectuaţi găurile și introduceți diblurile de expansi-
une (3)

- Fixați suportul pe perete folosind șuruburile (4)
- Prindeţi aparatul pe suport

1

2

3

4
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Odată instalat modulul termic:
- scoateți șurubul de blocare.
- trageți panoul frontal spre exterior și apoi în sus pen-

tru a-l debloca din punctele A.

A

A

- scoateți blocul de polistiren (B) de sub schimbătorul 
de căldură (doar pentru modelele POWER MAX 100 
- POWER MAX 110 - POWER MAX 130 P - POWER 
MAX 150 P).

B

Localizați plicul care conține documentația furnizată și apli-
cați pe panou eticheta energetică (dacă există) din plic.

25 kW

30 mm

25 mm

Închideți panourile procedând invers faţă de operaţiile de-
scrise anterior.

b Înainte de a efectua conexiunile hidraulice, este 
esențial să scoateți capacele de protecție de la con-
ductele de tur, retur și de evacuare a condensului.
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2.7 Racordări hidraulice
Dimensiunile și poziționarea conexiunilor hidraulice ale modulelor termice sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Vedere frontală Vedere de jos

RI MI

B

A

F

H

C

D

E

RI G MI

SC

DESCRIERE
POWER MAX

50 P 
DEP 50 P 65 P 80 P 100 110 130 150

A 387 387 387 387 387 387 387 387 mm
B 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 mm
C 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 mm
D 283,5 283,5 283,5 283,5 283,5 283,5 283,5 283,5 mm
E 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 mm
F 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 mm
H (conexiune opțională 

supapă cu 3 căi) 202,5 202,5 - - - - - - mm

MI (tur instalaţie) G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M Ø

RI (retur instalaţie) G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M

G 1” 
1/2 M Ø

SC (evacare condens) 25 25 25 25 25 25 25 25 Ø mm
G (intrare gaz) G 1” M G 1” M G 1” M G 1” M G 1” M G 1” M G 1” M G 1” M Ø

b Înainte de a conecta modulul termic, trebuie să scoa-
teți capacele de protecție de la conductele de tur, 
retur și de evacuare a condensului.

b Înainte de a conecta modulul termic, trebuie să cură-
țați instalaţia. Această operație este absolut necesară 
atunci când se efectuează o înlocuire a instalaţiilor 
preexistente.

Pentru a efectua această curățare, în cazul în care mai este 
montat pe instalație vechiul generator, este recomandat 
să::

- adăugaţi un aditiv care curăţă depunerile.
- lăsați să meargă instalația cu generatorul în funcțiune 

timp de aproximativ 7 zile.
- evacuați apa murdară din instalație și să spălați o 

dată sau de mai multe ori cu apă curată.

Repetați, eventual, ultima operațiune dacă instalația este 
foarte murdară.
În cazul unei instalaţii noi sau dacă nu mai este prezent sau 
disponibil generatorul vechi, utilizați o pompă pentru a lăsa 
să circule apa cu aditiv în instalație timp de aproximativ 10 
zile și efectuați spălarea finală după cum este descris la 
punctul de mai sus.
La finalul operaţiei de curăţare, înainte de instalarea modu-
lului termic este recomandat să adăugaţi în apa din instala-
ţie un lichid protector adecvat.
Pentru a curăța circuitul intern de apă al schimbătorului de 
căldură, contactați Centrul tehnic de asistenţă B.

a Nu utilizați detergenți lichizi incompatibili, inclusiv 
acizi (de exemplu, acid clorhidric și acizi asemănă-
tori), în nicio concentrație.

a Nu supuneți schimbătorul de căldură schimbărilor 
de presiune ciclice, deoarece solicitarea este foarte 
dăunătoare pentru integritatea componentelor siste-
mului.



 

20

2.8 Instalaţii hidraulice principale
Diagrama 1: circuit cu modul termic conectat direct la instalaţia de încălzire (verificați dacă prevalenţa pompei 
este suficientă pentru a garanta circulația adecvată)

10 9

EAF

MI
2 1

RI
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4

5
6

7
8

SE

Diagrama 2: circuit cu modul termic conectat direct la instalaţia de încălzire şi la rezervorul de ACM (verificați 
dacă prevalenţa pompei este suficientă pentru a garanta circulația adecvată)
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1 Supapă de închidere
2 Supapă antireflux
3 Pompă de circulație apă caldă 

menajeră
4 Vas de expansiune
5 Supapă de siguranţă
6 Descărcarea
7 Manometru
8 Presostat
9 Filtru dedurizator

10 Reducător de presiune
11 Boiler
12 Supapă de aerisire automată
13 Supapă deviatoare
14 Circulator (standard pentru mo-

delele POWER MAX 50 P DEP ÷ 
POWER MAX 80 P)

15 Pompă de circulaţie instalație de 
înaltă temperatură

16 Pompă de circulaţie boiler

SE Sondă externă
MI Tur instalație de 

înaltă temperatură
RI Retur instalație de 

înaltă temperatură
EAF Intrare apă rece
UAC Ieşire apă caldă 

menajeră

b Circuitele de apă caldă menajeră (ACM) și de încălzire trebuie să fie completate cu vase de expansiune având o 
capacitate adecvată și supape de siguranță adecvate dimensionate corect. Evacuarea supapelor de siguranţă și 
a aparatelor trebuie conectată la un sistem adecvat de colectare și evacuare (consultaţi Catalog pentru accesoriile 
care pot fi combinate).

b Alegerea şi instalarea componentelor instalaţiei sunt încredinţate instalatorului, care va trebui să acţioneze conform 
bunelor practici şi legislaţiei în vigoare.

b Apa specială de alimentare/completare trebuie condiționată prin sisteme adecvate de tratare.

a Este interzisă folosirea modulului termic și a pompelor de circulație fără apă.



 

21

Diagrama 3: circuit cu modul termic conectat la o instalaţie de încălzire prin intermediul unui separator
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Diagrama 4: circuit cu modul termic conectat la rezervor ACM şi la instalaţie de încălzire prin intermediul unui 
separator
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EAF
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1 Supapă de închidere
2 Supapă antireflux
3 Pompă de circulație apă caldă 

menajeră
4 Vas de expansiune
5 Supapă de siguranţă
6 Descărcarea
7 Manometru
8 Presostat
9 Filtru dedurizator

10 Reducător de presiune
11 Boiler
12 Supapă de aerisire automată
13 Supapă deviatoare
14 Circulator (standard pentru mo-

delele POWER MAX 50 P DEP ÷ 
POWER MAX 80 P)

15 Pompă de circulaţie instalație de 
înaltă temperatură

16 Pompă de circulaţie boiler

SE Sondă externă
MI Tur instalație de 

înaltă temperatură
RI Retur instalație de 

înaltă temperatură
EAF Intrare apă rece
UAC Ieşire apă caldă 

menajeră

b Circuitele de apă caldă menajeră (ACM) și de încălzire trebuie să fie completate cu vase de expansiune având o 
capacitate adecvată și supape de siguranță adecvate dimensionate corect. Evacuarea supapelor de siguranţă și 
a aparatelor trebuie conectată la un sistem adecvat de colectare și evacuare (consultaţi Catalog pentru accesoriile 
care pot fi combinate).

b Alegerea şi instalarea componentelor instalaţiei sunt încredinţate instalatorului, care va trebui să acţioneze conform 
bunelor practici şi legislaţiei în vigoare.

b Apa specială de alimentare/completare trebuie condiționată prin sisteme adecvate de tratare.

a Este interzisă folosirea modulului termic și a pompelor de circulație fără apă.
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Diagrama 5: circuit cu modul termic conectat la instalaţie de încălzire şi rezervor ACM prin intermediul unui 
separator
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1 Supapă de închidere
2 Supapă antireflux
3 Pompă de circulație apă caldă 

menajeră
4 Vas de expansiune
5 Supapă de siguranţă
6 Descărcarea
7 Manometru
8 Presostat
9 Filtru dedurizator

10 Reducător de presiune
11 Boiler
12 Supapă de aerisire automată
13 Supapă deviatoare
14 Circulator (standard pentru mo-

delele POWER MAX 50 P DEP ÷ 
POWER MAX 80 P)

15 Pompă de circulaţie instalație de 
înaltă temperatură

16 Pompă de circulaţie boiler

SE Sondă externă
MI Tur instalație de 

înaltă temperatură
RI Retur instalație de 

înaltă temperatură
EAF Intrare apă rece
UAC Ieşire apă caldă 

menajeră

b Circuitele de apă caldă menajeră (ACM) și de încălzire trebuie să fie completate cu vase de expansiune având o 
capacitate adecvată și supape de siguranță adecvate dimensionate corect. Evacuarea supapelor de siguranţă și 
a aparatelor trebuie conectată la un sistem adecvat de colectare și evacuare (consultaţi Catalog pentru accesoriile 
care pot fi combinate).

b Alegerea şi instalarea componentelor instalaţiei sunt încredinţate instalatorului, care va trebui să acţioneze conform 
bunelor practici şi legislaţiei în vigoare.

b Apa specială de alimentare/completare trebuie condiționată prin sisteme adecvate de tratare.

a Este interzisă folosirea modulului termic și a pompelor de circulație fără apă.
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2.9 Conexiuni pentru gaz
Racordarea la gaz trebuie executată cu respectarea nor-
melor de instalare în vigoare și trebuie dimensionată la final 
pentru a garanta debitul corect de gaz la arzător.
Înainte de a executa conexiunea, verificați dacă:

b Tipul de gaz este cel pentru care este conceput apa-
ratul

b În cazul în care trebuie să adaptați centrala la un alt 
combustibil gazos, contactați Centrul tehnic de asis-
tenţă din zonă, care va face modificările necesare. 
Instalatorul nu este sub nicio formă autorizat să exe-
cute astfel de operațiuni.

b Conductele sunt curăţate cu grijă

b Debitul contorului de gaz este suficient pentru a asi-
gura utilizarea simultană a tuturor aparatelor conec-
tate la acesta. Conectarea aparatului la rețeaua de 
alimentare cu gaz trebuie efectuată respectând dis-
poziţiile în vigoare.

b Presiunea la intrare când aparatul este oprit trebuie 
să aibă următoarele valori de referință:
- alimentare cu metan: presiunea optimă 20 mbari
- alimentare cu G.P.L.: presiunea optimă 37 mbari

a Nu utilizați niciodată alți carburanţi decât cei speci-
ficați.

Deși este normal ca în timpul funcționării aparatului presiu-
nea la intrare să sufere o scădere, este bine să vă asiguraţi 
că nu există fluctuații excesive ale presiunii. Pentru a limita 
amploarea acestor variații, trebuie să definiți corespunză-
tor diametrul conductei de aducțiune a gazului care va fi 
folosită, în funcție de lungimea și de pierderile de sarcină 
ale conductei respective, de la contor la modulul termic.

b Dacă se constată fluctuații importante ale presiu-
nii de distribuție a gazului trebuie să introduceți un 
stabilizator de presiune corespunzător în amonte de 
intrarea gazului în aparat. Dacă modulul este alimen-
tat cu G30 şi G31, trebuie să luați toate măsurile de 
precauție necesare pentru a evita înghețarea gazului 
combustibil în cazul unor temperaturi exterioare foar-
te scăzute.

Dacă rețeaua de distribuție a gazelor conține particule so-
lide, instalați un filtru pe conducta de alimentare cu carbu-
rant. La momentul alegerii, trebuie să ţineţi cont de faptul 
că pierderile de sarcină induse de filtru sunt cât mai mici 
posibil.

b După instalare, verificaţi ca îmbinările realizate să fie 
etanşe.

GAS 1" M

2.10 Evacuarea produselor de la 
combustie

Aparatul este livrat în configurație standard de tip B (B23-
B23P-B53P), echipat aşadar pentru a aspira aer direct în 
încăperea de instalarea, și poate deveni de tip C prin utili-
zarea accesoriilor specifice. În această configurație, apa-
ratul va aspira aerul direct din exterior cu posibilitatea de a 
dispune conducte coaxiale sau ramificate.
Pentru extracţia gazelor arse şi aspirarea aerului de ardere 
al centralei, este neapărat necesar să fie utilizate doar con-
ducte specifice pentru centrale în condensare şi conexiuni-
le să fie efectuate în mod corect, astfel cum este indicat în 
instrucţiunile furnizate din dotarea accesoriilor pentru gaze 
arse.

b Nu conectați conductele de evacuare a gazelor arse 
ale acestui aparat la cele ale altor aparate decât 
dacă acest lucru a fost aprobat în mod expres de 
către producător. Nerespectarea acestui avertisment 
poate conduce la acumularea de monoxid de carbon 
în încăperea de instalare. Această situație ar putea 
afecta siguranța și sănătatea persoanelor.

b Pentru informații suplimentare referitoare la conduc-
tele de evacuare pentru modulele termice conectate 
în cascadă, consultați Catalog şi instrucțiunile furni-
zate împreună cu accesoriile aferente.

b Asigurați-vă că aerul de ardere (aerul aspirat) nu este 
contaminat cu:
- ceară/detergenți clorurați
- substanțe chimice pe bază de clor pentru piscine
- clorură de calciu
- clorură de sodiu utilizată pentru dedurizarea apei
- scurgeri de fluid de răcire
- produse pentru îndepărtarea vopselelor sau lacu-

rilor
- acid clorhidric/acid muriatic
- cimenturi și adezivi
- emolienți pentru țesături antistatici utilizați în uscă-

toare
- clorul utilizat în scopuri domestice sau industriale ca 

detergent, agent de albire sau solvent
- adezivi utilizați pentru fixarea produselor de con-

strucție și a altor produse similare.

b Pentru a preveni contaminarea modulului termic, nu 
instalați priza de aer de pe conducta de admisie și 
conductele de evacuare a gazelor arse în apropiere 
de:
- curăţătorii chimice/spălătorii şi zone conexe
- piscine
- instalaţii de metalurgie
- magazine de produse cosmetice
- magazine de reparații sisteme de refrigerare
- sisteme de procesare fotografică
- caroserii
- instalaţii de producție plastic
- zone ale caroseriilor mobile și unităţi.
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UF AA

326
96

92

230

Ieșirea AA pleacă din fabrică având capacul din configu-
rația B23.

DESCRIERE
POWER MAX

50 P 
DEP 50 P 65 P 80 P

UF (ieşire gaze arse) DN80 DN80 DN80 DN80 Ø
AA (aspiraţie aer) DN80 DN80 DN80 DN80 Ø

DESCRIERE POWER MAX
100 110 130 150

UF (ieşire gaze arse) DN110 DN110 DN110 DN110 Ø
AA (aspiraţie aer) DN110 DN110 DN110 DN110 Ø

b În cazul instalării de tip B, aerul de ardere este pre-
luat din mediul înconjurător și trece prin deschiderile 
(obloane) realizate pe panoul din spate al aparatului, 
care trebuie să fie amplasat într-o cameră tehnică 
adecvată și prevăzută cu aerisire.

b Citiți cu atenție instrucțiunile, indicaţiile și interdicțiile 
enumerate mai jos, deoarece nerespectarea acesto-
ra poate reprezenta o sursă de pericol pentru sigu-
ranța sau funcționarea defectuoasă a aparatului.

b Aparatele în condensare descrise în acest manual 
trebuie să fie instalate cu conducte de gaze arse 
care respectă legislația în vigoare și sunt în mod ex-
pres destinate acestei utilizări specifice.

b Verificați dacă conductele și îmbinările nu sunt de-
teriorate.

b Garniturile de îmbinare trebuie să fie realizate din ma-
teriale rezistente la aciditatea condensului și la tem-
peraturile gazelor arse evacuate de aparat.

b Acordați o atenţie deosebită montării corecte a con-
ductelor, ţinând cont de direcția gazelor arse și cobo-
rârea condensului.

b Conductele de gaze arse necorespunzătoare sau di-
mensionate incorect pot amplifica zgomotul arderii, 
pot genera probleme în evacuarea condensului și pot 
afecta parametrii arderii.

b Verificați dacă conductele se află la distanţa potrivită 
(minim 500 mm) de elementele inflamabile sau sen-
sibile la căldură.

b Asigurați-vă că nu se formează condens de-a lun-
gul conductei. În acest scop, asigurați o înclinare 
a conductei de cel puțin 3° înspre aparat, în cazul 
unei secțiuni orizontale. Dacă secțiunea orizontală 
sau cea verticală este mai lungă de 4 metri, trebuie 
prevăzut un drenaj sifonat pentru condens în partea 
de jos a țevii. Înălțimea utilă a sifonului trebuie să fie 
cel puțin egală cu valoarea „H” (consultaţi figura de 
mai jos). Prin urmare, evacuarea sifonului trebuie să 
fie conectată la rețeaua de canalizare (consultaţi pa-
ragraful „Pregătirea pentru evacuarea condensului” 
de la pag. 26).

a Este interzisă obstrucționarea sau secţionarea con-
ductei de evacuare a gazelor de ardere sau a con-
ductei de admisie a aerului de ardere, acolo unde 
există.

a Este interzisă utilizarea țevilor care nu sunt destinate 
în mod expres în acest scop, deoarece acțiunea con-
densului ar conduce la o degradare rapidă a aces-
tora.

În continuare, sunt descrise lungimile maxime echivalente.

INSTALAȚIE DE TIP „B”
Tub de evacuare Ø 80 mm

Model
Lungime 
maximă
Ø 80 mm

Pierdere de sar-
cină

cot de 
45°

cot de 
90°

POWER MAX 50 P 
DEP 30 m 1,5 m 3 m

POWER MAX 50 P 30 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 65 P 30 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 80 P 30 m 1,5 m 3 m

Tub de evacuare Ø 110 mm

Model
Lungime 
maximă

Ø 110 mm

Pierdere de sarcină

cot de 45° cot de 
90°

POWER MAX 100 30 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 110 30 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 130 P 30 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 150 P 30 m 2 m 4 m
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INSTALAȚIE DE TIP „C”
Conducte coaxiale Ø 80-125 mm

Model
Lungime 
maximă

Ø 80-125 mm

Pierdere de sar-
cină

cot de 
45°

cot de 
90°

POWER MAX 50 P 
DEP 15 m 2 m 6 m

POWER MAX 50 P 15 m 2 m 6 m
POWER MAX 65 P 15 m 2 m 6 m
POWER MAX 80 P 15 m 2 m 6 m

Conducte coaxiale Ø 110-160 mm

Model
Lungime 
maximă

Ø 110-160 
mm

Pierdere de sar-
cină

cot de 
45°

cot de 
90°

POWER MAX 100 15 m 2 m 6 m
POWER MAX 110 15 m 2 m 6 m
POWER MAX 130 P 15 m 2 m 6 m
POWER MAX 150 P 15 m 4 m 8 m

Conducte coaxiale Ø 60-100 mm

Model Lungime maximă
Ø 60-100 mm

POWER MAX 50 P 
DEP 15 m

POWER MAX 50 P 10 m
POWER MAX 65 P 10 m
POWER MAX 80 P 10 m

Conducte separate Ø 80 mm + Ø 80 mm

Model
Lungime 
maximă

Ø 80 + Ø 80 
mm

Pierdere de sar-
cină

cot de 
45°

cot de 
90°

POWER MAX 50 P 
DEP 15 m + 15 m 1,5 m 3 m

POWER MAX 50 P 15 m + 15 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 65 P 15 m + 15 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 80 P 15 m + 15 m 1,5 m 3 m

Conducte separate Ø 110 mm + Ø 110 mm

Model
Lungime 
maximă

Ø110 + Ø110 
mm

Pierdere de sar-
cină

cot de 
45°

cot de 
90°

POWER MAX 100 15 m + 15 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 110 15 m + 15 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 130 P 15 m + 15 m 1,5 m 3 m
POWER MAX 150 P 15 m + 15 m 2 m 4 m

Tabelul de mai jos prezintă prevalenţele reziduale disponi-
bile la evacuare.

Descriere Prevalenţă
Max Min

POWER MAX 50 P DEP 300 45
POWER MAX 50 P 480 45
POWER MAX 65 P 510 35
POWER MAX 80 P 630 35
POWER MAX 100 560 32
POWER MAX 110 610 32
POWER MAX 130 P 500 30
POWER MAX 150 P 353 28

Valorile prevalenței reziduale la evacuare sunt exprimate 
în Pascal.

≥3°

H 350 mm

Pentru modificarea direcției, utilizați un racord în T cu ca-
pac de inspecție, care permite o curățare periodică ușoară 
a țevilor. Asigurați-vă întotdeauna că, după curăţare, capa-
cele de inspecție sunt închise la loc ermetic şi au garnitura 
neafectată.
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2.10.1 Pregătirea pentru evacuarea 
condensului

Evacuarea condensului produs de aparat POWER MAX în 
timpul funcționării normale trebuie efectuată cu ajutorul 
unui sifon pentru condens, poziționat chiar sub modulul 
termic. Un astfel de sifon este montat din fabrică pentru 
modelele POWER MAX 50 P DEP - POWER MAX 50 P, fiind 
disponibil opțional pentru modelele POWER MAX 65 P ÷ 
POWER MAX 150 P.
Condensul care se scurge din evacuare trebuie colectat 
prin picurare într-un recipient sifonat conectat la sistemul 
de canalizare, dacă este necesar, prin interpunerea unui 
neutralizator (pentru informații suplimentare, consultaţi 
paragraful „Neutralizarea condensului”), procedând după 
cum urmează:

- Realizați un picurător pe direcţia evacuării condensu-
lui, dacă este necesar, prin interpunerea unui neutra-
lizator de condens

- Conectați sistemul de picurare la rețeaua de canali-
zare prin intermediul unui sifon.

Picurătorul poate fi realizat instalând un pahar sau, mai 
simplu, un cot din polipropilenă potrivit pentru a primi con-
densul care iese din aparat și o eventuală scurgere a lichi-
dului din supapa de siguranță.
Distanța maximă dintre conducta de evacuare a conden-
sului și tubul cu mufă de colectare nu trebuie să fie mai 
mică de 10 mm.
Pentru conectarea la rețeaua de canalizare trebuie să in-
stalați sau să realizați un sifon pentru a preveni întoarcerea 
în atmosferă a mirosurilor de canalizare.
Pentru realizarea conductelor de evacuare a condensului 
este recomandat să utilizați tubulatură din material plastic 
(PP).

a Sub nicio formă nu utilizați țevi din cupru, întrucât se 
pot degrada rapid sub acțiunea condensului.

H

Picurător

Accesoriu 
colector 

de condens i >3% evacuare civilă

b Realizaţi evacuarea condensului astfel încât să previ-
nă scurgerea produselor gazoase de ardere în mediu 
sau în canalizare, dimensionând sifonul (înălțime H) 
așa cum este descris în paragraful „Evacuarea pro-
duselor de la combustie”.

b Menţineți unghiul de înclinare „i” întotdeauna mai 
mare de 3°, iar diametrul conductei de evacuare a 
condensului trebuie să fie întotdeauna mai mare de-
cât cel al racordului prezent la ieșirea conductei de 
evacuare

b Conexiunile la reţeaua de canalizare trebuie să fie 
efectuate în conformitate cu legislația în vigoare și cu 
reglementările locale.

b Umpleți sifoanele cu apă înainte de a porni modulul 
termic, evitând introducerea produselor de ardere în 
atmosferă în primele câteva minute de pornire a mo-
dulului termic.

b Evacuarea condensului trebuie să fie prevăzută cu 
un sifon corespunzător. Umpleți sifonul cu apă pentru 
a preveni ieşirea produşilor de ardere la prima por-
nire.

b Se recomandă direcţionarea pe aceeaşi conductă de 
evacuare atât a produselor care rezultă din evacua-
rea condensului modulului termic, cât și a condensu-
lui provenit de la coșul de fum.

b Ţevile de legătură utilizate trebuie să fie cât mai scur-
te și mai drepte posibil. Coturile şi ţevile îndoite favo-
rizează obstrucția conductelor şi împiedică evacua-
rea corectă a condensului

b Dimensiunea evacuării condensului trebuie să permi-
tă evacuarea corectă a descărcărilor lichide, preve-
nind orice scurgere

b Racordarea la reţeaua de canalizare a conductei de 
evacuare a condensului trebuie realizată astfel încât 
condensul să nu înghețe în niciun caz

2.11 Neutralizarea condensului
Standardul UNI 11528 prevede obligaţia de a neutraliza 
condensul la instalaţiile cu o putere totală mai mare de 200 
kW. În cazul instalațiilor cu putere cuprinsă între 35 și 200 
kW, neutralizarea poate fi obligatorie sau nu, în funcție de 
numărul de apartamente (pentru aplicații rezidențiale) sau 
de numărul de ocupanți (pentru aplicații nerezidențiale) 
deserviţi de instalația respectivă.

2.11.1 Cerințe privind calitatea apei
Tratarea apei din instalaţie este o CONDIȚIE NECESARĂ 
pentru buna funcționare și garantarea durabilității în timp a 
generatorului de căldură și a tuturor componentelor insta-
laţiei. Acest lucru este valabil nu numai în timpul intervenției 
asupra instalaţiilor existente, ci și în instalațiile noi.
Nămolul, calcarul și contaminanții prezenți în apă pot duce 
la deteriorarea ireversibilă a generatorului de căldură chiar 
și în perioade scurte și indiferent de calitatea materialelor 
utilizate.
Pentru informaţii suplimentare privind tipul şi folosirea aditi-
vilor, contactaţi Centrul tehnic de asistenţă.
Calitatea apei utilizate în instalaţia de încălzire trebuie să 
respecte următorii parametri:
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Parametri Valoare Unitate
Caracteristică gene-

rală
Incoloră, fără sedi-

mente
Valoare ph Min. 6,5; Max. 8 PH

Oxigen dizolvat < 0,05 mg/l
Fier total (Fe) < 0,3 mg/l

Cupru total (Cu) < 0,1 mg/l
Na2SO3 < 10 mg/l

N2H4 < 3 mg/l
PO4 < 15 mg/l

CaCO3 Min. 50; Max. 150 ppm
Fosfat trisodic Absent ppm

Clor < 100 ppm
Conductibilitate elec-

trică < 200 microsie-
mens/cm

Presiune Min. 0,6; Max. 6 bar

Glicol Max. 40% (numai 
glicol propilenic) %

b Toate datele din tabel se referă la apa conținută în 
instalaţie după 8 săptămâni de funcționare.

b Nu utilizați apă excesiv de dedurizată. Dedurizarea 
excesivă a apei (duritate totală < 5° f) poate genera 
fenomene corozive în contact cu elemente metalice 
(țevi sau părți ale modulului termic)

b Reparați imediat eventualele scurgeri sau picurări 
care ar putea provoca infiltrări de aer în sistem

b Fluctuațiile excesive de presiune pot provoca feno-
mene de stres și oboseală asupra schimbătorului de 
căldură. Mențineți o presiune constantă de lucru.

b Apa de alimentare și, eventual, apa de completare a 
instalaţiei trebuie să fie întotdeauna filtrată (filtre cu 
plasă sintetică sau metalică având o capacitate de 
filtrare de cel puțin 50 de microni) pentru a evita de-
punerile care pot declanșa fenomenul de coroziune 
din cauza depunerilor de dedesubt.

b Dacă în instalaţii se produce o intrare continuă sau in-
termitentă de oxigen (de ex. încălzire prin pardoseală 
fără ţevi din material sintetic impermeabile la difuzi-
une, circuite cu vas deschis, completări frecvente) 
trebuie efectuată întotdeauna separarea sistemelor.

a Este interzisă completarea constantă sau frecventă 
a instalaţiei de încălzire, deoarece acest lucru poate 
deteriora schimbătorul de căldură al modulului ter-
mic. Prin urmare, evitați utilizarea sistemelor de încăr-
care automată.

În concluzie, pentru a elimina contactul dintre aer și apă (și 
pentru a evita oxigenarea apei), este necesar ca:

- sistemul de expansiune să fie un vas închis, dimen-
sionat corect și la presiunea corectă de preîncărcare 
(care trebuie verificată periodic)

- instalaţia să fie întotdeauna la o presiune mai mare 
decât presiunea atmosferică în orice punct (inclu-
siv partea de aspirație a pompei) și în orice stare de 
funcționare (într-o instalaţie, toate etanșările și îmbi-
nările hidraulice sunt proiectate să reziste presiunii 
spre exterior, dar nu și depresiunii)

- instalaţia să nu fie fabricată din materiale permeabile 
la gaze (de exemplu, tuburi din plastic pentru insta-
laţii cu montare în pardoseală fără barieră de oxigen)

b Defecțiunile modulului termic cauzate de depuneri și 
coroziune nu sunt acoperite de garanție. De aseme-
nea, nerespectarea cerințelor privind calitatea apei 
enumerate în acest capitol implică pierderea garan-
ției aparatului.

2.12 Umplerea şi golirea instalaţiilor
Pentru modulul termic POWER MAX este necesar să se asi-
gure un sistem de încărcare care va fi conectat la conducta 
de retur a aparatului.

RI

Înainte de efectuarea operațiunilor de umplere și golire a 
instalaţiei, aduceţi întrerupătorul principal al instalaţiei în 
poziția oprit (OFF) și întrerupătorul principal al modulului 
termic în poziţia (0).

2.12.1 Umplere
- Înainte de a începe umplerea, asiguraţi-vă că robine-

tele de evacuare ale instalaţiei (1) sunt închise

POWER MAX 50 P DEP - POWER MAX 50 P

1
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POWER MAX 65 P ÷ POWER MAX 150

1

- Desfaceţi capacul de evacuare a aerului de pe supa-
pa de aerisire

- Deschideți dispozitivele de închidere pentru a umple 
încet instalaţia

- Verificați cu manometrul dacă presiunea este în creș-
tere și dacă aerul iese prin supapele de aerisire

- Închideți dispozitivele de închidere odată ce presiu-
nea a atins 1,5 bari

- Porniţi pompele instalaţiei și pompa modulului termic, 
urmând instrucţiunile de la paragraful „Punerea în 
funcţiune şi întreţinere”

- În această fază, verificaţi dacă evacuarea aerului are 
loc corect

- Restabiliți presiunea, dacă este necesar
- Opriți și reporniți pompele
- Repetați ultimii trei pași până la stabilizarea presiunii

b Prima alimentare a instalaţiei trebuie făcută încet; 
după ce a fost umplută şi dezaerată, instalaţia nu mai 
trebuie să sufere completări.

b În timpul primei puneri în funcțiune, instalaţia trebuie 
adusă la temperatura maximă de funcționare pentru 
a facilita aerisirea (o temperatură prea scăzută împie-
dică evacuarea gazului).

b La prima pornire, este posibilă efectuarea unei purjări 
automate. Parametrul care reglează ciclul este Par. 
2139. Pentru informații suplimentare, consultați tabe-
lul parametrilor.

2.12.2 Golire
Înainte de a începe golirea aparatului și a boilerului:

- Aduceţi întrerupătorul general al instalaţiei în poziția 
oprit (OFF) și întrerupătorul principal al modulului ter-
mic în poziţia (0).

- Închideţi dispozitivele de interceptare ale instalaţiei 
de apă;

- Pentru a goli aparatul, conectați un furtun de cauciuc 
(2) (diametru interior Øint = 12 mm) la conectorul fur-
tunului robinetului de evacuare al modulului termic 
(1).

POWER MAX 50 P DEP - POWER MAX 50 P

1
2

POWER MAX 65 P ÷ POWER MAX 150

1

2
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2.13 Schema electrică

BUS 2

VEDERE DE JOS

BUS 1 PWMSESB SS24V

MO1

0-10V TA

EA

SF

SR

SM

TS

FL

Pm

SCH

PWM

0V (GND)

PF

J9
-1

J9
-3

J9
-2

J9
-4

J6
-2

J6
-1

J6
-8

J6
-4

J6
-1

1

J6
-6

J6
-1

3

J6
-7

J6
-1

4

J7
-5

J7
-1

0

J8
J1

1
J1

2
J7

J1
0

J9

J6

J8
-1

J8
-2

J12-5
J12-2

J7-8
J7-7
J7-6

J12-1
J12-4
J7-4

J7-2

J6-5
J6-12

J6-10
J6-3

b h 

h 

h 

h 

h 

h 

b 

b 
bl 

b 
w 
r 

b 

b 

b h bl b h b h b h b h b h 

b h 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 185 6 7 8

J7-2 h 
J7-3 b

PROG

RESET

MENU

J25-1 g
J25-2 b

J25-3 y
J25-4 w

J25

Legendă
EA Electrod de aprindere/detectare
SF Sondă gaze arse
SM Sondă tur
SR Sondă retur
TS Termostat de siguranță
PF Presostat gaze arse (**)
Pm Presostat de presiune minimă
FL Debitmetru
SCH Placă afișaj și comenzi

MO1 Regletă de conexiuni de joasă 
tensiune

0-10V Intrare 0 - 10 V
TA Termostat de ambient/cerere de 

căldură
24 V Ieşire 24V
SB Sondă boiler (accesoriu)
SS Sondă sistem (accesoriu)
SE Sondă externă (accesoriu)
PWM Conexiune PWM (*)

Culoare cabluri
b maro
h albastru
r roșu
w alb
bl negru
g galben/verde
y galben
gr verde

(*) Conexiuni din fabrică pentru modelele POWER MAX 50 P DEP ÷ POWER MAX 80 P
(**) Numai pentru modelele POWER MAX 50 P DEP ÷ POWER MAX 50 P
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PC (*)

VG1

VE1

IG

MO2

AE  (230V ~ 50Hz)PI PC (PS)(ACS) ALPB

PWM

0V (GND) L

N

L N L NL LN L N

J2
J1

J3

J4
J5

F
1

J17

J2-1

J2-4
J1-4

J1-5

J1-1

J4-2
J4-3
J4-6
J4-5

J5-2
J5-1

J3-1
J3-7
J3-2
J3-3
J3-8
J3-5
J3-10
J3-4
J2-3
J3-9

J4-4
J4-1

g

g

g
g

b

h

g

b

h

b
h
gr
w
y
b

b
h

b

b

b

b
g

h

h

h

h
J3-6 b

bl

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

L NL N

Legendă
IG Întrerupător principal
VG1 Supapă gaz
VE1 Ventilator cu turaţie varia-

bilă
MO2 Regletă de conexiuni de 

înaltă tensiune
PB Pompă de circulaţie boi-

ler/Supapă cu 3 căi/Supa-
pă cu 2 căi (**)

PI Pompă de circulație insta-
laţie

(ACS) Pompă de circulație apă 
caldă menajeră (**)

PC Pompă de circulație mo-
dul termic (*)

PS Pompă de circulație sis-
tem (**)

AL Ieşire alarmă
AE Alimentare cu energie 

electrică

Culoare cabluri
b maro
h albastru
r roșu
w alb
bl negru
g g a l b e n /

verde

y galben
gr verde

(*) Pentru modelele POWER MAX 50 P DEP ÷ POWER MAX 80 P, pompa de circulație instalată este în versi-
unea standard; pentru celelalte modele, pompa de circulație este furnizată ca accesoriu, iar conexiunile 
trebuie realizate de instalator.

(**) Configurație valabilă pentru module termice fără pompă de circulație a modulului termic și cu propria 
supapă cu 2 căi, conectate în cascadă și în regim primar cu pompă de circulație a instalaţiei. Pentru infor-
mații suplimentare, consultați manualul de instalare în cascadă.
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2.14 Conexiuni electrice
Modulul termic POWER MAX iese din fabrică complet ca-
blat și trebuie conectat numai la rețeaua de alimentare cu 
energie electrică, la termostatul de ambient/cerere de căl-
dură și la orice alte componente ale instalaţiei.

b Este obligatoriu:
- Să folosiţi un întrerupător magnetotermic omnipolar, 

un disjunctor de linie, conform normelor CEI-EN (cu 
deschiderea contactelor de cel puţin 3 mm)

- Respectați conexiunea L (fază) - N (nul). Menţineți 
cablul de împământare cu aproximativ 2 cm mai lung 
faţă de cablurile de alimentare

- Utilizați cabluri cu o secțiune mai mare sau egală cu 
1,5 mm2, prevăzute cu papuci de cablu

- Consultați schemele electrice din această broşură 
pentru orice intervenţie electrică.

b Nu este permisă utilizarea adaptoarelor, prizelor mul-
tiple, prelungitoarelor pentru alimentarea aparatului

b Pentru conectarea componentelor electrice externe, 
este necesar să se utilizeze relee și/sau contactori 
auxiliari instalaţi într-un panou electric extern

b Toate operațiunile care trebuie efectuate asupra in-
stalaţiei electrice trebuie efectuate numai de perso-
nal calificat și în conformitate cu dispoziţiile legale, 
acordând o atenție deosebită reglementărilor în ma-
terie de siguranță

b Blocaţi cablurile în opritoarele de cabluri speciale 
prevăzute pentru a asigura întotdeauna o poziționare 
corectă a cablurilor din interiorul aparatului.

b Cablurile de alimentare electrică și cele de comandă 
(termostat de ambient/solicitare de căldură, sonde 
externe de temperatură etc.) trebuie să fie riguros se-
parate între ele și instalate în interiorul unor țevi ondu-
late din PVC independente, până la tabloul electric.

b Racordarea la rețeaua electrică va trebui să fie reali-
zată prin intermediul cablurilor de tip învelit 1 (3 x 1,5) 
N1VVK sau echivalente, în timp ce pentru reglarea 
de temperatură și circuitele de joasă tensiune vor pu-
tea fi utilizate conductoare simple de tip N07VK sau 
echivalente.

b Dacă distribuția de energie electrică de la compania 
furnizoare este de tip „FASE-FASE”, contactați pre-
ventiv cel mai apropiat Centrul tehnic de asistenţă.

b Nu opriți niciodată aparatul în timpul funcționării sale 
normale (cu arzătorul aprins) întrerupând alimentarea 
electrică de la tasta de pornire-oprire sau de la un 
întrerupător extern. În acest caz, s-ar putea provoca 
o supraîncălzire anormală a schimbătorului principal.

b Utilizați un termostat de ambient/solicitare de căldură 
pentru oprire (în modul de încălzire). Butonul de por-
nire-oprire poate fi acţionat numai când aparatul este 
în așteptare sau stare de urgență.

b Înainte de a conecta componentele electrice externe 
(regulatoare, supape electrice, sonde climatice etc.) 
la aparat, verificați compatibilitatea caracteristicilor 
tehnice ale acestora (voltaj, absorbție de curent, cu-
renți de pornire) cu intrările și ieșirile disponibile.

b Sondele de temperatură trebuie să fie de tip NTC. 
Pentru valorile rezistenței, consultați tabelul de la 
pag. 13

b Verificați întotdeauna eficiența „împământării” instala-
ției electrice la care va fi racordat aparatul.

b B nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele 
daune cauzate obiectelor sau persoanelor în urma 
nerespectării indicaţiilor din schemele electrice, îm-
pământării greșite a instalației electrice sau neres-
pectării normelor CEI în vigoare în domeniu.

a Este interzisă utilizarea oricărui tip de țeavă pentru 
împământarea aparatului.

a Este interzisă trecerea cablurilor de alimentare și a 
termostatului de ambient/cerere de căldură în apro-
pierea suprafețelor fierbinți (conducte de tur). Dacă 
este posibil contactul cu părţi având o temperatură 
de peste 50 °C, utilizați un cablu adecvat.

a Este interzisă atingerea echipamentelor electrice cu 
părți ale corpului umede sau ude sau desculţi.

a Este interzis să lăsați aparatul expus la agenți atmo-
sferici (ploaie, soare, vânt etc.).

a Este interzis să trageţi, să desprindeţi, să răsuciţi 
cablurile electrice care ies din modulul termic, chiar 
dacă acesta este deconectat de la reţeaua de ali-
mentare electrică.

Pentru a avea acces la regleta de conexiuni a panoului de 
comandă:

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Trageți și glisați spre exterior caseta panoului electric 

(1)

1

1
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Desfaceţi șuruburile de fixare (2) și scoateți protecția (3)

2

3

- Identificaţi regleta de conexiuni de joasă tensiu-
ne (MO1) și regleta de conexiuni de înaltă tensiune 
(MO2)

MO1

MO2
FC

MO1 Regletă de conexiuni semnale de control
MO2 Regletă de conexiuni de putere
FC Opritor de cabluri

b Pentru racordarea dispozitivelor conectate la regleta 
de conexiuni de putere (pompe, pompe de circulaţie 
şi supape de deviere/amestec), utilizaţi relee inter-
puse, în cazul în care absorbția maximă de curent 
a tuturor componentelor conectate la placă (inclusiv 
pompa de circulaţie a modulului) este mai mică sau 
egală cu 1,5 A. Selecția și dimensiunea acestor relee 
sunt decise de instalator, în funcție de tipul de dispo-
zitiv conectat.

Pentru conectare, consultați figura următoare:

~ 230 V

1
S1

0

N
(  )

RA

MO2
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

S1 Disjunctor
RA Releu/comutator (230 Vca)
(*) Pentru tensiunea de alimentare, consultați tipul 

dispozitivului utilizat.

- Efectuaţi conexiunile electrice în conformitate cu 
schemele de mai jos

Alimentare cu energie electrică

230V ~ 50Hz

L N L NL N

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

L NL N

MO2

L Fază
N Nul
PE Împământare

Conexiuni electrice aferente schemei 1 de la pagina 
„20”.

MO1

BUS 1 SESB SS24 V0-10V TA

1 2 3 4 9 10 11 12 13 145 6 7 8

TATA
TA Termostat de ambient/cerere de căldură

OBSERVAŢIE Conectarea TA trebuie să fie fără po-
tențial.
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Conexiuni electrice aferente schemei 2 de la pagina 
„20”.

MO1

BUS 2BUS 1 PWMSESB SS24 V0-10V TA

3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 175 6 7 8

TA SB PB

MO2

PIPB
L NL LN

101 102 103 104 105 106

TA Termostat de ambient/cerere de căldură
SB Conectați la sonda boilerului (mod ACM 1) sau la 

termostatul boilerului (mod ACM 2)
PB Conectați la supapa de deviere (13). Contac-

tele 101-102 controlează devierea pe încălzire, 
iar contactele 102-103 controlează devierea pe 
ACM

OBSERVAŢIE Conectarea TA trebuie să fie fără po-
tențial.

Conexiuni electrice aferente schemei 3 de la pagina 
„21”.

MO1

BUS 2BUS 1 PWMSESB SS24 V0-10V TA

3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 175 6 7 8

TA PI

MO2

PI PC (PS)(ACS)PB
L N LL LN L N

101 102 103 104 105 106 107 108 109

TA Termostat de ambient/cerere de căldură
PI Conectați la pompa de circulaţie a instalației de 

înaltă temperatură

OBSERVAŢIE Conectarea TA trebuie să fie fără po-
tențial.

Conexiuni electrice aferente schemei 4 de la pagina 
„21”.

MO1

BUS 2BUS 1 PWMSESB SS24 V0-10V TA

3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 175 6 7 8

TA SB PB PI

MO2

PI (ACS)PB
L NL LN L

101 102 103 104 105 106

TA Termostat de ambient/cerere de căldură
SB Conectați la sonda boilerului (mod ACM 1) sau la 

termostatul boilerului (mod ACM 2)
PB Conectați la pompa de circulație pentru apă cal-

dă menajeră
PI Conectați la pompa de circulaţie a instalației de 

înaltă temperatură

OBSERVAŢIE Conectarea TA trebuie să fie fără po-
tențial.

MO1

BUS 2BUS 1 PWMSESB SS24 V0-10V TA

3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 175 6 7 8

TA SB PB PI

MO2

PI (ACS)PB
L NL LN L

101 102 103 104 105 106

TA Termostat de ambient/cerere de căldură
SB Conectați la sonda boilerului (mod ACM 1) sau la 

termostatul boilerului (mod ACM 2)
PB Conectați la supapa de deviere (13). Contac-

tele 101-102 controlează devierea pe încălzire, 
iar contactele 102-103 controlează devierea pe 
ACM

PI Conectați la pompa de circulaţie a instalației de 
înaltă temperatură

OBSERVAŢIE Conectarea TA trebuie să fie fără po-
tențial.

b Unele conexiuni electrice la regleta de conexiuni de 
putere au funcție dublă. În special, pentru schemele 
principale 2 şi 5, unde nu este prevăzută o pompă 
de circulaţie a boilerului, supapa cu 2 căi a fiecărui 
modul termic trebuie să fie conectată la bornele 101-
102-103, așa cum este indicat mai sus.

Conexiuni electrice aferente schemei 5 de la pagina 
„22”.
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2.14.1 Navigare în meniul pentru UTILIZATOR
La momentul pornirii sau când nu se apasă nicio tastă timp de peste 4 minute, afișajul se află în modul „vizualizare de 
bază” și furnizează informații generale privind funcționarea modulului termic.

PROG

RESET

MENU

5

3

42

1

°C

În acest mod, tastele au următoarele funcții:
Nr. Tastă Funcţie
1 „+” Măreşte valoarea de referinţă pentru încălzire (dacă este disponibilă)
2 „-” Reduce valoarea de referință pentru încălzire (dacă este disponibilă)
3 „PROG +” Măreşte valoarea de referință pentru ACM (dacă este disponibilă)
4 „PROG -” Reduce valoarea de referință pentru ACM (dacă este disponibilă)

5 „MENU/RESET” Intră în modul „meniu”
Dacă este apăsat timp de mai mult de 2 secunde, resetează o eroare nevolatilă

Alegerea unui meniu
Intraţi în modul „meniu” apăsând butonul „MENU/RESET”. Cifrele de pe afişajul mic indică „0000”, care este primul meniu 
accesibil.

PROG

RESET

MENU

5

3

42

1

În acest mod, tastele au următoarele funcții:
Nr. Tastă Funcţie
1 „+” Iese din meniu sau anulează modificarea unui parametru
2 „-” Iese din meniu sau anulează modificarea unui parametru
3 „PROG +” Selectează următorul meniu sau măreşte valoarea unui parametru
4 „PROG -” Selectează meniul anterior sau reduce valoarea unui parametru
5 „MENU/RESET” Intră în meniul/parametrul selectat sau confirmă modificarea unui parametru
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Meniu UTI-
LIZATOR

Nr. 
par. Descriere Interval

Valoarea 
inițială 

din 
fabrică

UM

0000

0003 Definește temperatura de tur dorită în modul de încălzire. 
Activ în modul de încălzire Par. 2001 =  0 sau 3

Par. 2023…Par. 
2024 70 °C

0048 Defineşte valoarea de referinţă pentru acumulare ACM. 40…71 50 °C

0200

Activează modul de testare:
off = modul de testare este dezactivat
fan = ventilatorul funcționează la turaţie maximă cu arzătorul 
stins
lo = modulul este adus (pornit) la minim
ign = modulul este adus (pornit) la viteza de pornire
Hi = modulul este adus (pornit) la maxim
reg = modulul este adus (pornit) la maxim, dar reglat în func-
ție de temperatură

off/fan/lo/ign/hi/
reg Off

0901 Definește unitățile de temperatură C/F C
0902 Definește unitățile de presiune bari/psi bar

1000

1001 Temperatură de tur Doar vizualizare °C
1002 Temperatură apă menajeră Doar vizualizare °C
1004 Temperatură externă Doar vizualizare °C
1006 Temperatura gazelor arse Doar vizualizare °C
1007 Temperatura gazelor arse Doar vizualizare °C
1008 Curent de ionizare Doar vizualizare μA
1009 Stare pompă de circulație circuit primar (pornită/oprită) Doar vizualizare

1010 Stare pompă de circulație instalaţie de încălzire (pornită/opri-
tă) Doar vizualizare

1011 Stare pompă de circulație ACM (pornită/oprită) Doar vizualizare

1012 Valoare de referință încălzire calculată (în modul de reglare 
climatică) Doar vizualizare °C

1013 Starea termostatului de ambient/cerere de căldură (deschis/
închis) Doar vizualizare

1015 Temperatura sondei circuitului secundar (dacă este activată) Doar vizualizare °C
1031 Cod eroare Doar vizualizare
1040 Turaţia curentă a ventilatorului Doar vizualizare RPM
1041 Turaţia ventilatorului la pornire Doar vizualizare RPM
1042 Turaţia minimă a ventilatorului Doar vizualizare RPM
1043 Turaţia maximă a ventilatorului Doar vizualizare RPM
1051 Codul ultimei erori permanente Doar vizualizare
1052 Codul ultimei erori temporare Doar vizualizare
1054 Numărul de aprinderi reușite Doar vizualizare
1055 Numărul de aprinderi nereușite Doar vizualizare
1056 Total ore în regim de încălzire Doar vizualizare Hr x 10
1057 Total ore în regim de ACM Doar vizualizare Hr x 10
1058 Total zile de funcționare Doar vizualizare Zile

1059

Interval de timp de la ultima eroare permanentă
Unitatea de măsură este definită de numărul care precede 
valoarea.
1: = minute
2: = ore
3: = zile
4: = săptămâni

Doar vizualizare

1060

Interval de timp de la ultima eroare temporară
Unitatea de măsură este definită de numărul care precede 
valoarea.
1: = minute
2: = ore
3: = zile
4: = săptămâni

Doar vizualizare

1062 Debit apă curent al modulului Doar vizualizare de l/
min

1063 Tensiunea semnalului de intrare 0-10V Doar vizualizare Volţi
1098 Tipul plăcii montate Doar vizualizare
1099 Codul de identificare a versiunii software Doar vizualizare

Cod ---> Introduceți parola în meniul INSTALATOR/PRODUCĂTOR
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2.15 Navigare în meniul INSTALATOR/PRODUCĂTOR
Pentru a accesa parametrii INSTALATOR/PRODUCĂTOR, 
trebuie introdusă o parolă:

- Apăsați butonul „MENIU/RESET” și selectați ”Cod” 
folosind tastele „PROG +” şi „PROG -”.

- Apăsaţi tasta „MENIU/RESET” pentru a confirma
- Pe afișajul numeric mare apare mesajul „0---” cu pri-

ma cifră clipind

- Apăsați tastele „PROG +” şi „PROG -” pentru a mări 
sau a micșora valoarea cifrei care clipește

- Odată ce valoarea dorită a fost obținută pentru fie-
care cifră, apăsați tasta „MENIU/RESET” pentru a 
confirma valoarea introdusă și începe să clipească 
următoarea cifră

- Repetați aceeași operație pentru toate cele 4 cifre și 
finalizaţi introducerea întregii parole

După introducerea parolei pentru INSTALATOR sau PRO-
DUCĂTOR, vor fi afişate meniurile și parametrii aferenţi.

În sistem sunt prezente 3 tipuri de acces:
UTILIZATOR: parolă 0000
INSTALATOR: parolă 0300
PRODUCĂTOR

b După ce aţi introdus parola, aceasta rămâne valabilă 
atât timp cât are loc o vizualizare şi/sau parametri-
zare. După câteva minute de inactivitate a afişajului, 
parola trebuie introdusă din nou.

PROG

RESET

MENU

5

3

42

1

În acest mod, tastele au următoarele funcții:
Nr. Tastă Funcţie
1 „+” Iese din meniu sau anulează modificarea unui parametru
2 „-” Iese din meniu sau anulează modificarea unui parametru
3 „PROG +” Selectează următorul meniu sau măreşte valoarea unui parametru
4 „PROG -” Selectează meniul anterior sau reduce valoarea unui parametru
5 „MENU/RESET” Intră în meniul/parametrul selectat sau confirmă modificarea unui parametru
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Meniu INSTA-
LATOR/PRO-

DUCĂTOR
Nr. 
par. Descriere Interval

Seta-
rea din 
fabrică

UM

2000

2001 Definește diferite moduri de funcționare ale modulului 
termic în regim de încălzire. 0…5 0

2005

Definește timpul în secunde al postcirculației pompei de 
circulaţie a modulului termic în regim de funcționare 
autonomă; în regim de funcţionare în cascadă, definește 
postcirculația modulului după oprire prin reglarea tem-
peraturii.

0…900 60 Sec.

2007 Defineşte valoarea în grade, peste valoarea de referinţă, 
la care se stinge arzătorul la reglarea temperaturii. 0…20 5 °C

2009

Defineşte timpul de aşteptare pentru o reaprindere ulteri-
oară după o stingere la reglarea temperaturii, indepen-
dent de reducerea temperaturii de tur sub valoarea 
specificată în Par. 2010. Parametru valabil doar în modul 
autonom.

10…900 120 Sec.

2010 Defineşte valoarea în grade sub care se aprinde arzăto-
rul, indiferent de timpul petrecut la Par. 2009. 0…20 16 °C

2014 Defineşte puterea maximă % de încălzire. 50…100 100 %
2015 Defineşte puterea minimă % de încălzire. 1…30 1 %

2019 Defineşte valoarea de referinţă maximă la temperatură 
externă minimă în regim de reglare climatică. 30…90 80 °C

2020
Defineşte temperatura externă minimă căreia îi este 
asociată valoarea de referinţă maximă în regim de regla-
re climatică.

-25…25 0 °C

2021 Defineşte valoarea de referinţă minimă la temperatură 
externă maximă în regim de reglare climatică. 30…90 40 °C

2022
Defineşte temperatura externă maximă căreia îi este 
asociată valoarea de referinţă minimă în regim de regla-
re climatică.

0…30 20 °C

2023
Limitează valoarea minimă care poate fi atribuită valorii 
de referinţă în modul de încălzire (nu este valabilă pentru 
modul de încălzire 4).

4…82 30 °C

2024
Limitează valoarea maximă care poate fi atribuită valorii 
de referinţă în modul de încălzire (nu este valabilă pentru 
modul de încălzire 4).

27…90 80 °C

2025 Defineşte temperatura de deconectare a reglării climati-
ce. Activ în modul de încălzire Par. 2001=  1 sau 2 0…35 22 °C

2026
Defineşte valoarea delta T de creştere a temperaturii de 
referinţă, dacă după intervalul de timp specificat la Par. 
2027 cererea de căldură în modul de încălzire nu este 
soluţionată (valabil numai pentru variantele autonome).

0…30 0 °C

2027
Defineşte intervalul de timp după care valoarea de refe-
rinţă este mărită conform indicaţiilor din Par. 2026 (vala-
bil numai pentru variantele autonome).

1…120 20 Min.

2028
Utilizată în modul de încălzire Par. 2001= 2 sau 3. Defi-
neşte cu câte grade este redusă valoarea de referinţă pe 
tur la deschiderea contactului TA (termostat de ambient/
cerere de căldură).

0…30 10 °C

2035 Defineşte modul de funcţionare a circuitului de apă cal-
dă menajeră.

0 Disabled 1 Tank 
+ sensor 2 Tank + 

thermostat
0

2036 Defineşte histerezisul pentru începerea cererii de ACM. 0…20 5 °C
2037 Defineşte histerezisul pentru terminarea cererii de ACM. 0…20 5 °C

2038
Defineşte valoarea în grade cu care creşte valoarea de 
referinţă a circuitului primar faţă de temperatura setată 
pentru acumulare pe circuitul de ACM.

0…30 15 °C

2042

Defineşte tipul de prioritate:
0 = Time: prioritate în timp între cele două circuite de la 
Par. 2043;
1 = Off: prioritate asupra încălzirii;
2 = On: prioritate asupra circuitului menajer;
3 = Paralel: simultaneitate în funcție de temperatura 
circuitului primar și valoarea de referință a circuitului de 
încălzire.

0…3 2 = On

2043
Defineşte durata în minute în care este acordată alterna-
tiv prioritate circuitelor de ACM şi încălzire atunci când 
Par. 2043 este setat în modul „time”.

1…255 30 Min.

2044

Definește timpul în secunde al postcirculației modulului 
termic în modul de ACM şi în regim de funcţionare auto-
nomă; în regim de funcţionare în cascadă, definește 
postcirculația modulului după oprire prin reglarea tem-
peraturii.

0…900 60 Sec.
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Meniu INSTA-
LATOR/PRO-

DUCĂTOR
Nr. 
par. Descriere Interval

Seta-
rea din 
fabrică

UM

2000

2092 Defineşte turaţia ventilatorului la putere maximă (depinde 
de model şi este definit de Par. 9098). 0…12750

Definit 
de Par. 
9098

RPM

2093 Defineşte turaţia ventilatorului la putere minimă (depinde de model şi este definit 
de Par. 9098). 0…12750 Definit de 

Par. 9098 RPM

2094 Defineşte turaţia ventilatorului la pornirea modulului termic (depinde de model şi 
este definit de Par. 9098). 0…12750 Definit de 

Par. 9098 RPM

2109
Defineşte valoarea de compensare (offset) a valorii de referinţă calculată în 
modul de reglare climatică (Par. 2001= 1). Realizează o compensare a curbei 
climatice.

Off, -10…10 0

2110 Defineşte valoarea minimă a temperaturii pe tur în modul de încălzire (Par. 2001) 
= 4. 20…50 30 °C

2111 Defineşte valoarea maximă a temperaturii pe tur în modul de încălzire (Par. 
2001) = 4. 50…90 80 °C

2112 Defineşte valoarea în grade, sub valoarea de referinţă, la care se aprinde din 
nou arzătorul la reglarea temperaturii. 0…20 5 °C

2113 Defineşte puterea maximă % pe circuitul de ACM. 50…100 100 %
2114 Defineşte puterea minimă % pe circuitul de ACM. 1…30 1 %
2115 Defineşte valoarea de referinţă pentru acumulare ACM în modul 1 40…71 50 °C

2116 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.
0 Disabled 1 Water pre-
ssure sensor 2 CH flow 
switch 3 Flue pressure 

switch

Definit de 
Par. 9097

2117 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.
0 Disabled 1 DHW flow 

sensor 2 DHW flow switch 
3 CH flow sensor

Definit de 
Par. 9097

2118 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097. 0 Disabled 1 Drain switch 
2 Gas pressure switch

Definit de 
Par. 9097

2120 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097. 0 Disabled 1 T_Return 
sensor 2 Extern switch

Definit de 
Par. 9097

2121 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.
0 Disabled 1 T_Flue 

sensor 2 Flue switch 3 
APS switch

Definit de 
Par. 9097

2122 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.

0 Disabled 1 T_Flue_2 
sensor 2 T_Flue_2 + Bl. 
Flue 3 T_System sensor 
4 Blocked Flue switch 5 

Cascade Sensor

Definit de 
Par. 9097

2123 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.
0 Disabled 1 T_DCW 

sensor 2 Water pressure 
switch

Definit de 
Par. 9097

2124 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097. 0 Disabled 1 Enabled Definit de 
Par. 9097

2125 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.

0 Disabled 1 General 
Pump 2 CH Pump 3 DHW 
Pump 4 System Pump 5 
Cascade Pump 6 Alarm 
Relay 7 Filling Valve 8 
LPG Tank 9 External 
Igniter 10 Air Damper 

14 Alarm Burner CC 15 
Status Burner CC 17 
Antilegionella pump

Definit de 
Par. 9097
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Meniu INSTA-
LATOR/PRO-

DUCĂTOR
Nr. 
par. Descriere Interval

Seta-
rea din 
fabrică

UM

2000

2126 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.

0 Disabled 1 General 
Pump 2 CH Pump 3 DHW 
Pump 4 System Pump 5 
Cascade Pump 6 Alarm 
Relay 7 Filling Valve 8 
LPG Tank 9 External 
Igniter 10 Air Damper 

14 Alarm Burner CC 15 
Status Burner CC 17 
Antilegionella pump

Definit de 
Par. 9097

2127 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.
0 Disabled 1 General 
Pump 10 Air Damper 
11 External Igniter 12 

Modulating Pump

Definit de 
Par. 9097

2128 Valoarea acestui parametru este definită de Par. 9097.

0 Disabled 1 General 
Pump 2 CH Pump 3 DHW 
Pump 4 System Pump 5 
Cascade Pump 6 Alarm 
Relay 7 Filling Valve 8 

LPG Tank

Definit de 
Par. 9097

2129 Defineşte tipul de debitmetru utilizat.
Bitron, Huba: DN8, DN10, 

DN15, DN15, DN20, 
DN25

Huba DN25

2133 Defineşte delta T setat pentru funcţionarea pompei de circulaţie modulante. 5…40 15 °C

2134 Defineşte timpul în secunde de la aprinderea arzătorului pentru a începe modu-
laţia pompei de circulaţie şi a obţine valoarea delta T specificată la Par. 2133. 0…255 120 Sec.

2135 Defineşte modelul de pompă de circulaţie PWM instalată.
0 = Wilo

1 = Salmson
2 = Grundfos

2 = 
Grundfos

2136 Stabileşte dacă pompa de circulaţie a modulului termic este activată în modul 
modulant sau dacă funcţionează la viteza fixată (în procent din viteza maximă).

On/Off Modulating Fixed 
20… 100% Modulating

2137 Defineşte procentul vitezei care stabileşte viteza minimă ce poate fi atinsă de 
pompa de circulaţie în timpul modulaţiei. 0…100 30 %

2138
Valoare variabilă în funcţie de configuraţia dispozitivului pe baza Par. 9097 şi 
9098. Această valoare este calculată de placă care, pe baza unei logici interne, 
defineşte într-un singur număr valorile setate de Par. 9097 şi 9098.

0…255
Depinde de 
modelul de 

centrală

2139

Activează purjarea aerului din instalaţie. Pentru a activa purjarea aerului, trebuie 
să porniţi modulul termic şi să modificaţi parametrul din „Nu” în „Da”. Aşteptaţi 
un minut. Opriţi şi porniţi din nou. În acest punct, modulul termic va efectua 
procedura automată de purjare (durată de aproximativ 20 de minute). Cu para-
metrul setat pe „Da”, procedura este efectuată de fiecare dată când modulul 
termic este oprit şi repornit de la întrerupătorul principal. Valoarea trebuie să fie 
„Nu”, dacă nu se doreşte procedura de purjare la pornirea modulului termic.

Yes, No Nu

2140 Defineşte debitul sub care este oprit modulul termic. Valoarea variază în funcţie 
de model. 0.0…100

Depinde de 
modelul de 

centrală
l/min

2201 Activează încălzirea Enable/Disable Enable -
2202 Activează prepararea ACM Enable/Disable Enable -
2203 Setează funcţia de Service Reminder Off/On/Reset Off -
2204 Zile până la întreţinere 30/35/40…./1275 1000 zile
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Meniu INSTA-
LATOR/PRO-

DUCĂTOR
Nr. 
par. Descriere Interval

Seta-
rea din 
fabrică

UM

2000

2006

Definește temperatura de intervenție pentru depășirea temperaturii maxime a 
gazelor arse. Atunci când temperatura gazelor arse este mai mare decât valoa-
rea setată, modulul se opreşte şi este generată o eroare. Atunci când tempera-
tura gazelor arse este cuprinsă în intervalul (Par. 2006) -5°C şi Par. 2006, 
modulul îşi reduce liniar puterea până când atinge puterea minimă, atunci când 
temperatura detectată este egală cu Par. 2006.

10…120 100 °C

2012

Defineşte valoarea diferenţei de temperatură (Delta T) între temperatura de tur şi 
de retur a modulului. Pentru o valoare Delta T cuprinsă între Par. 2012 şi (Par. 
2012) +8°C, modulul îşi reduce puterea liniar până ajunge la putere minimă. 
Puterea minimă este menţinută până la valoarea de (Par. 2012) +8°C+5°C, 
după care modulul se opreşte pentru un interval de timp egal cu valoarea 
atribuită la Par. 2013; după trecerea acestui interval de timp, modulul porneşte 
din nou.

10…60 40 °C

2013 Defineşte intervalul de timp pentru repornire după atingerea limitei Delta T între 
tur şi retur. 10…250 30 Sec.

2016 Defineşte parametrul acţiunii proporţionale pentru modulaţie în timpul funcţionă-
rii în regim de încălzire. 0…1275 100

2017 Defineşte intervalul acţiunii integrale pentru modulaţie în timpul funcţionării în 
regim de încălzire. 0…1275 250

2018 Defineşte intervalul acţiunii diferenţiale pentru modulaţie în timpul funcţionării în 
regim de încălzire. 0…1275 0

2039 Defineşte histerezisul la repornire pentru circuitul primar în modul 1 şi 2 în regim 
de ACM (valabil atât pentru versiunea în cascadă, cât şi pentru cea autonomă). 0…20 5 °C

2040 Defineşte histerezisul la oprire pentru circuitul primar în modul 1 şi 2 în regim de 
ACM (valabil atât pentru versiunea în cascadă, cât şi pentru cea autonomă). 0…20 5 °C

2041

Defineşte valoarea referitoare la intervalul delta T al boilerului pentru efectuarea 
operaţiilor de întreţinere. De exemplu, dacă este setat la 3 grade, atunci când 
boilerul este la valoarea de referinţă minus 3 grade, modulul termic este pornit 
la minim pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere până la valoarea de referinţă 
plus histerezisul. Dacă acest parametru este lăsat egal cu Par. 2036, această 
funcţie este inactivă şi modulul termic porneşte la putere maximă în regim de 
ACM.

0…10 5 °C

2045 Defineşte durata acţiunii proporţionale pentru modulaţie în timpul funcţionării în 
regim de acumulare ACM. 0…1255 100

2046 Defineşte intervalul integral pentru modulaţie în timpul funcţionării în regim de 
acumulare ACM. 0…1255 500

2047 Defineşte intervalul diferenţial pentru modulaţie în timpul funcţionării în regim de 
acumulare ACM. 0…1255 0

9000
9098 Permite încărcarea valorilor prevăzute la Par. 2092, 2093 şi 2094 cu un set de 

valori predefinite ale turaţiei care identifică modelul de modul termic.
1...12

19...22

9097 Permite încărcarea valorilor prevăzute la Par. de la 2116 la 2128 cu un set de 
valori predefinite care definesc configuraţia intrărilor şi ieşirilor modulului termic. 1...37

Cod ---> Introduceți parola
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3 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI 
ÎNTREŢINERE

3.1 Pregătirea pentru prima punere 
în funcţiune

Prima punere în funcțiune a modulului termic POWER MAX 
B trebuie efectuată de Centrul tehnic de asistenţă 
B după care dispozitivul va putea funcționa automat.

Înainte de punerea în funcţiune este necesar să verificaţi:
- dacă robinetele de interceptare a carburantului şi 

apei din instalaţia termică sunt deschise
- dacă presiunea circuitului hidraulic, la temperaturi 

reduse, este mai mare de 1 bari şi circuitul este aerisit
- dacă preumplerea vasului de expansiune este adec-

vată
- racordările electrice au fost executate corect
- conductele de evacuare a gazelor arse şi deschi-

derile de aerisire au fost realizate adecvat, conform 
normelor în vigoare

3.2 Prima punere în funcţiune
- Aduceţi întrerupătorul general al instalaţiei în poziția 

pornit (ON) și întrerupătorul principal al modulului ter-
mic în poziţia (I).

3.2.1 Pornirea şi oprirea dispozitivului
Odată ce dispozitivul este pornit, porneşte procesul de ini-
țializare timp de aproximativ un minut în timpul căruia nu 
este posibilă funcționarea.

Odată ce procesul este finalizat, pot fi setaţi parametrii 
pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

Pentru a opri aparatul, utilizaţi întrerupătorul de pornire/
oprire („ON/OFF”).

b Nu întrerupeţi niciodată alimentarea aparatului înain-
te de a fi adus întrerupătorul principal în poziţia „0”.

b Nu opriţi niciodată aparatul de la întrerupătorul princi-
pal dacă există o cerere activă. Asiguraţi-vă că apa-
ratul se află în stand-by înainte de a comuta întreru-
pătorul principal.

Exemplu de afișaj în stand-by (sonda externă nu este 
conectată)

°C

Exemplu de afișaj în stand-by (sonda externă este co-
nectată).
Sondă externă disponibilă ca accesoriu.

OUTSIDE

°C

3.2.2 Acces pe bază de parolă
Pentru a accesa parametrii INSTALATOR/PRODUCĂTOR, 
trebuie introdusă o parolă:

- Pentru procedura corectă, consultați paragraful „Na-
vigare în meniul INSTALATOR/PRODUCĂTOR”.
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3.2.3 Setări parametri de încălzire
Parametrul 2001 definește diferitele moduri de funcționare 
a unității termice în regim de încălzire.

Modul 0
(Funcţionarea cu termostat de ambient/cerere de căldură 
şi valoare de referinţă pentru încălzire fixe)

În acest mod, modulul termic lucrează la o valoare de re-
ferinţă fixă (reglată de parametrul 0003) în baza închiderii 
contactului termostatului de ambient/cerere de căldură.
Valoarea de referință poate fi setată direct, fără a intra în 
lista de parametri, așa cum este indicat în paragraful „Na-
vigare în meniul pentru UTILIZATOR”.

Valoarea de referinţă poate fi setată între o valoare maximă 
şi o valoare minimă definită de par. 2023 şi 2024, astfel 
cum este indicat în figură.
Sonda externă (accesoriu) nu este solicitată, iar dacă este 
conectată, valoarea temperaturii externe nu influenţează 
valoarea de referinţă setată.

Parametrii care reglează acest mod sunt:
Nr. 
par. Descriere

0003
Definește temperatura de tur dorită în modul de 
încălzire. Activ în modul de încălzire Par. 2001 =  
0 sau 3

2023
Limitează valoarea minimă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

2024
Limitează valoarea maximă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

T tur 
(°C)

T externă (°C)

Tset min (°C)

Tset max (°C)

Valoare de 
referinţă

Par. 2024

Par. 2023

Par. 0003

Modul 1
(Funcţionare în regim de reglare climatică cu termostat de 
ambient/cerere de căldură, valoare de referinţă variabilă, în 
funcţie de temperatura exterioară)

În acest caz, modulul termic lucrează cu o valoare de refe-
rinţă variabilă, în funcţie de temperatura externă, pe baza 
unei curbe climatice definită de următorii parametri:

Nr. 
par. Descriere

2109
Defineşte valoarea de compensare (offset) a 
valorii de referinţă calculată în modul de reglare 
climatică (Par. 2001= 1).

2019
Defineşte valoarea de referinţă maximă la 
temperatură externă minimă în regim de reglare 
climatică

Nr. 
par. Descriere

2020
Defineşte temperatura externă minimă căreia îi 
este asociată valoarea de referinţă maximă în 
regim de reglare climatică

2021
Defineşte valoarea de referinţă minimă la tem-
peratură externă maximă în regim de reglare 
climatică

2022
Defineşte temperatura externă maximă căreia 
îi este asociată valoarea de referinţă minimă în 
regim de reglare climatică

2023
Limitează valoarea minimă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

2024
Limitează valoarea maximă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

2025 Defineşte temperatura de deconectare a reglării 
climatice

Vizualizarea afişajului în modul de reglare climatică

Cererea se activează la închiderea contactului termostatu-
lui de mediu/cerere de căldură cu condiţia ca temperatura 
externă să nu depăşească valoarea definită de parametrul 
2025.
Dacă temperatura externă depăşeşte temperatura setată 
la parametrul 2025, este stins arzătorul, chiar şi dacă există 
o cerere de căldură.

b În cazul în care sonda externă (accesoriu) nu este 
detectată (nu este instalată sau este deteriorată), sis-
temul oferă un avertisment: Nr. 202

 Prezenţa avertismentului nu opreşte modulul tehnic, 
permiţând efectuarea unei cereri de căldură la valoarea 
de referinţă maximă setată în regim de reglare climati-
că.

T tur 
(°C)

T externă (°C)

Tset min (°C)

Tset max (°C)

Par. 2109

Par. 2024

Par. 2023

Par. 2020 Par. 2022 Par. 2025

Par. 2019

Par. 2021
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Modul 2
(Funcţionare în regim de reglare climatică cu atenuare co-
mandată de un termostat de ambient/cerere de căldură, 
valoare de referinţă variabilă, în funcţie de temperatura ex-
terioară)

În acest caz, modulul termic lucrează cu o valoare de refe-
rinţă definită de curba climatică (care poate fi setată la fel 
ca la modul 1), în funcţie de temperatura exterioară. Ce-
rerea de căldură se activează independent de închiderea 
sau nu a contactului termostatului de ambient/cerere de 
căldură şi încetează numai atunci când temperatura exter-
nă este mai mare decât cea definită de parametrul 2025.

În acest mod, parametrul 2028 defineşte cu câte grade 
este redusă valoarea de referinţă (atenuare) atunci când 
se deschide contactul termostatului de mediu/cerere de 
căldură.

Nr. 
par. Descriere

2109
Defineşte valoarea de compensare (offset) a 
valorii de referinţă calculată în modul de reglare 
climatică (Par. 2001= 1).

2019
Defineşte valoarea de referinţă maximă la 
temperatură externă minimă în regim de reglare 
climatică

2020
Defineşte temperatura externă minimă căreia îi 
este asociată valoarea de referinţă maximă în 
regim de reglare climatică

2021
Defineşte valoarea de referinţă minimă la tem-
peratură externă maximă în regim de reglare 
climatică

2022
Defineşte temperatura externă maximă căreia 
îi este asociată valoarea de referinţă minimă în 
regim de reglare climatică

2023
Limitează valoarea minimă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

2024
Limitează valoarea maximă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

2025 Defineşte temperatura de deconectare a reglării 
climatice

2028
Utilizată în modul de încălzire Par. 2001= 2 sau 
3. Defineşte cu câte grade este redusă valoarea 
de referinţă pe tur la deschiderea contactului TA 
(termostat de ambient/cerere de căldură).

T tur 
(°C)

T externă (°C)

Tset min (°C)

Tset max (°C)

Par. 2109

Par. 2024

Par. 2023

Par. 2020 Par. 2022 Par. 2025

Par. 2019

Par. 2109

Par. 2028Par. 2021

Modul 3
(Funcţionare continuă la valoare de referinţă fixă cu atenu-
are comandată de termostatul de ambient/cerere de căl-
dură)

În acest mod, valoarea de referinţă fixă este reglată la fel 
ca la modul 0. Diferenţa constă în faptul că cererea este 
întotdeauna activă, iar valoarea de referinţă este scăzu-
tă (atenuare) cu valoarea definită de parametrul 2028 la 
deschiderea contactului termostatului de mediu/cerere de 
căldură.

Nr. 
par. Descriere

0003
Definește temperatura de tur dorită în modul de 
încălzire. Activ în modul de încălzire Par. 2001 =  
0 sau 3

2023
Limitează valoarea minimă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

2024
Limitează valoarea maximă care poate fi atribuită 
valorii de referinţă în modul de încălzire (nu este 
valabilă pentru modul de încălzire 4).

2028
Utilizată în modul de încălzire Par. 2001= 2 sau 
3. Defineşte cu câte grade este redusă valoarea 
de referinţă pe tur la deschiderea contactului TA 
(termostat de ambient/cerere de căldură).

T tur 
(°C)

T externă (°C)

Tset min (°C)

Tset max (°C)Par. 2024

Par. 2023

Par. 2028
Par. 0003 Valoare de referinţă

@TA=ON
Val. de referinţă 
atenuare @TA=OFF

b Sonda externă (accesoriu) nu este solicitată, iar dacă 
este conectată, valoarea temperaturii externe nu in-
fluenţează valoarea de referinţă setată.
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Modul 4
(Reglarea valorii de referinţă pe baza unei intrări analogice 
0-10V)
Valoarea de referință maximă și minimă sunt definite în Par. 
2111 şi 2110.

Nr. 
par. Descriere

2110 Defineşte valoarea minimă a temperaturii pe tur în 
modul de încălzire (Par. 2001) = 4.

2111 Defineşte valoarea maximă a temperaturii pe tur 
în modul de încălzire (Par. 2001) = 4.

Reglarea valorii de referinţă pentru funcţionare are loc pe 
baza curbei următoare:

1.51.0 2.0 100
OFF ONHisterezis 

oprit/pornit

Temperatură 
(°C)

Tensiune (V)

Par. 2111

Par. 2110

Valoarea de referință maximă și minimă sunt definite în Par. 
2111 şi 2110.
Când valoarea tensiunii de intrare depășește 1,5 V, este 
activată cererea (la valoarea de referință minimă).
Pentru valori ale tensiunii cuprinse între 2 și 10, valoarea 
de referință variază liniar de la valoarea minimă la valoarea 
maximă. Dacă tensiunea este redusă de la 10 la 2, valoa-
rea de referință scade liniar și menține valoarea minimă în-
tre 2 și 1V. Pentru valori mai mici de 1 V, cererea încetează.

3.2.4 Setări parametri ACM
Parametrul 2035 defineşte diferitele modalităţi de funcţio-
nare a modulului termic pentru prepararea de apă caldă 
menajeră

Modul 0
(Fără preparare apă caldă menajeră)
În acest mod, modulul termic va lucra exclusiv pentru cir-
cuitul de încălzire (consultaţi paragraful „Setări parametri 
de încălzire”)

Modul 1
(Preparare apă caldă menajeră cu acumulare şi sondă boi-
ler)
În acest mod, modulul termic se activează atunci când 
temperatura detectată de sonda boilerului coboară sub 
valoarea de referinţă pentru apă caldă menajeră minus 
valoarea histerezisului şi se dezactivează atunci când tem-
peratura urcă peste valoarea de referinţă pentru apă caldă 
menajeră plus valoarea histerezisului.

Parametrii care reglează prepararea apei calde menajere 
sunt următorii:

Nr. 
par. Descriere

2036 Defineşte histerezisul pentru începerea cererii de 
ACM.

2037 Defineşte histerezisul pentru terminarea cererii de 
ACM.

2038
Defineşte valoarea în grade cu care creşte 
valoarea de referinţă a circuitului primar faţă de 
temperatura setată pentru acumulare pe circuitul 
de ACM.

2039
Defineşte histerezisul la repornire pentru circuitul 
primar în modul 1 şi 2 în regim de ACM (valabil 
atât pentru versiunea în cascadă, cât şi pentru 
cea autonomă).

2040
Defineşte histerezisul la oprire pentru circuitul 
primar în modul 1 şi 2 în regim de ACM (valabil 
atât pentru versiunea în cascadă, cât şi pentru 
cea autonomă).

2041

Defineşte valoarea referitoare la intervalul delta T 
al boilerului pentru efectuarea operaţiilor de între-
ţinere. De exemplu, dacă este setat la 3 grade, 
atunci când boilerul este la valoarea de referinţă 
minus 3 grade, modulul termic este pornit la 
minim pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere 
până la valoarea de referinţă plus histerezisul. 
Dacă acest parametru este lăsat egal cu Par. 
2036, această funcţie este inactivă şi modulul ter-
mic porneşte la putere maximă în regim de ACM.

0048 Defineşte valoarea de referinţă pentru acumulare 
ACM.

Valoarea de referință poate fi setată direct, fără a intra în 
lista de parametri, așa cum este indicat în paragraful „Na-
vigare în meniul pentru UTILIZATOR”.
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Modul 2
(Preparare apă caldă menajeră cu acumulare reglată de 
termostat)
În acest caz, modulul termic se activează atunci când în-
chide contactul cu termostatul prezent în interiorul boileru-
lui şi se dezactivează la deschiderea acestuia.

Parametrii care reglează prepararea apei calde menajere 
sunt următorii:

Nr. 
par. Descriere

2038*
Defineşte valoarea în grade cu care creşte 
valoarea de referinţă a circuitului primar faţă de 
temperatura setată pentru acumulare pe circuitul 
de ACM.

2039
Defineşte histerezisul la repornire pentru circuitul 
primar în modul 1 şi 2 în regim de ACM (valabil 
atât pentru versiunea în cascadă, cât şi pentru 
cea autonomă).

2040
Defineşte histerezisul la oprire pentru circuitul 
primar în modul 1 şi 2 în regim de ACM (valabil 
atât pentru versiunea în cascadă, cât şi pentru 
cea autonomă).

0048 Defineşte valoarea de referinţă pentru acumulare 
ACM.

(*) Parametrul 2038 este activ în acest mod, chiar dacă 
nu este instalată o sondă a boilerului şi influenţează 
temperatura de tur a modulului termic.

Poate fi utilizat pentru a limita diferenţa de temperatură în-
tre temperatura de tur şi temperatura setată pe termosta-
tul boilerului, astfel încât să crească la maximum eficienţa 
sistemului.

Valoarea de referință poate fi setată direct, fără a intra în 
lista de parametri, așa cum este indicat în paragraful „Na-
vigare în meniul pentru UTILIZATOR”.

Definirea priorităţilor
Parametrul 2042 defineşte prioritatea între circuitele de apă 
caldă menajeră şi încălzire.

Sunt prevăzute 4 moduri:
0 Time: prioritate în timp între cele 2 circuite. În cazul unei 

cereri simultane, iniţial este pus în funcţiune circuitul de 
apă caldă menajeră pentru o durată în minute egală 
cu valoarea atribuită parametrului 2043. La expirarea 
acestui timp, este pus în funcţiune circuitul de încălzire 
(tot pentru aceeaşi durată) şi aşa mai departe, până la 
încetarea cererii pentru unul sau ambele circuite

1 Off: prioritate pentru circuitul de încălzire
2 On: prioritate pentru circuitul ACM
3 Paralel: funcționarea simultană a ambelor circuite cu 

condiția ca temperatura pe tur cerută de circuitul de 
apă caldă menajeră să fie mai mică sau egală cu va-
loarea de referință cerută de circuitul de încălzire. În 
momentul în care temperatura cerută de circuitul de 
apă caldă menajeră depășește valoarea de referință a 
circuitului de încălzire, pompa de circulație încălzire se 
oprește și are prioritate circuitul de apă caldă menaje-
ră.

Funcţie antilegionella
Funcție activă numai când circuitul pentru prepararea apei 
calde menajere este în modul 1.

Funcția Antilegionella intră în funcţiune automat la pornirea 
modulului termic și se repetă la fiecare 7 zile (parametrul 
nu poate fi modificat).

Dacă aparatul este deconectat de la sursa de alimenta-
re electrică, ciclul descris mai jos se repetă la următoarea 
pornire.
În timpul ciclului Antilegionella, modulul termic generează 
o cerere de acumulare ACM setată la o valoare de referinţă 
predefinită de 60°C (care nu poate fi modificată). Odată 
atinsă temperatura de 60°C, temperatura este menţinută 
timp de 30 de minute, timp în care sistemul verifică dacă 
temperatura sondei nu coboară sub 57°C. La expirarea 
acestui interval, funcţia Antilegionella încetează şi este re-
stabilită funcţionarea normală a modulului termic.

Funcţionarea în modul „Antilegionella” are prioritate asupra 
altor cereri, indiferent de setarea parametrilor.

Când funcția este activă, apare afișat mesajul „ALE9” lân-
gă temperatura boilerului și simbolul  clipește.

°C

BAR
PSI
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3.3 Controale în timpul şi după prima 
punere în funcţiune

După pornire, trebuie efectuat un control, oprind şi repor-
nind modulul termic după cum urmează:

- Setaţi modul de funcţionare a modulului termic în re-
gim de încălzire pe 0 (Par. 2001) şi închideţi intrarea 
TA pentru a genera o cerere de căldură

- Dacă este necesar, creşteţi valoarea de referinţă 
(Înc. centralizată → Pct. ref. încălz.)

°C

- Verificaţi rotaţia liberă şi corectă a pompelor de cir-
culaţie

- Verificaţi oprirea completă a modulului termic, elimi-
nând cererea de căldură prin deschiderea contactu-
lui „TA” (oprit).

- Verificaţi oprirea totală a modulului termic prin aduce-
rea întrerupătorului principal al aparatului și întreru-
pătorului general al instalaţiei în poziţia „oprire”.

Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite, conectaţi modulul 
termic la sursa de alimentare electrică, aducând întreru-
pătorul general al instalaţiei şi pe cel principal al aparatului 
în poziţia „pornit” şi efectuaţi analiza produşilor de ardere 
(consultaţi paragraful „Reglaje”).

CONTROLUL PRESIUNII GAZULUI DE ALIMENTARE

- Punerea întrerupătorului general al instalaţiei pe 
“stins”

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Desfaceţi rotind aproximativ de două ori şurubul pri-

zei de presiune (1) din amonte de supapa de gaz şi 
conectaţi un manometru

1

1

- Conectaţi modulul termic la sursa de alimentare elec-
trică, aducând întrerupătorul general al instalaţiei şi 
pe cel principal al aparatului în poziţia „pornit”.

Setaţi Par. 0200 pe „Hi” utilizând tastele „PROG +” şi 
„PROG -” şi apăsaţi tasta „MENIU/RESET” pentru a con-
firma.

0 2 0 0

DESCRIERE G20 G30 G31
Indice Wobbe 45,7 80,6 70,7 MJ/m3

Presiune nominală de 
alimentare 20 28-

30 37 mbar

După ce aţi terminat de efectuat verificările:
- selectați „OFF” utilizând tastele „PROG +” şi „PROG 

-” şi apăsaţi tasta „MENIU/RESET” pentru a confirma.
- Decuplaţi manometrul şi strângeţi la loc şurubul pri-

zei de presiune (1) din amonte de supapa de gaz.

0 2 0 0

- După finalizarea acestor operaţii, repoziţionaţi panoul 
frontal şi strângeţi şurubul de blocare.
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3.4 Lista erori
Atunci când are loc o defecţiune tehnică, pe afişaj apare 
un cod numeric de eroare, care va permite responsabilului 
de întreţinere să identifice cauza posibilă.

Erorile sunt împărţite în 3 niveluri:
1 Permanente: erori care necesită resetarea manuală
2 Temporare: erori care se resetează automat odată ce 

cauza care le-a generat a fost eliminată sau a încetat
3 Avertismente: avertismente simple care nu blochează 

funcţionarea aparatului

3.4.1 Erori permanente
Nr. Eroare Descriere

0 Er. citire EE-
PROM Eroare software intern

1 Er. pornire Au fost efectuate 3 încercări 
de pornire fără succes

2 Er. releu supapă 
gaz Releu supapă nedetectat

3 Er. releu sig. Releu de siguranţă nedetectat

4 Er. bloc. prea 
îndelungată

Comanda are o eroare de 
blocare de peste 20 de ore

5 Vent. nefuncţional Ventilatorul nu porneşte pentru 
mai mult de 60 de secunde

6 Vent. lent
Turaţia ventilatorului este prea 
mică pentru mai mult de 60 de 
secunde

7 Vent. rapid
Turaţia ventilatorului este prea 
mare pentru mai mult de 60 
de secunde

8 Er. RAM Eroare software intern

9 Curent EEPROM 
greşit

Conţinutul memoriei Eeprom 
nu este actualizat

10 Er. EEPROM Parametri de siguranţă Ee-
prom greşiţi

11 Er. de stare Eroare software intern
12 Er. ROM Eroare software intern

15 Er. termostat max
Protecţia termică externă este 
activată sau senzorul de tur 
indică o temperatură de peste 
100°C (212° F)

16 Er. T. max. gaze 
arse

Temperatura gazelor arse a 
depăşit pragul de temperatură 
maximă pentru gaze arse

17 Er. coş de fum Eroare software intern

18 Er. de instrucţi-
une Eroare software intern

19 Contr. ionizare 
greşit Eroare software intern

20 Er. flacără stinsă 
târziu

Flacăra arzătorului este detec-
tată timp de 10 secunde după 
închiderea supapei de gaz

21 Flacără înainte 
de porn.

Flacăra arzătorului este detec-
tată înainte de pornire

23 Cod de eroare 
greşit

Byte-ul codului de eroare RAM 
a fost deteriorat de un cod de 
eroare necunoscut

29 Er. PSM Eroare software intern
30 Er. registru Eroare software intern

3.4.2 Erori temporare
Nr. Eroare Descriere
100 Er. WD Ram Eroare software intern
101 Er. WD Rom Eroare software intern

102 Er. WD coş de 
fum Eroare software intern

103 Er. WD registru Eroare software intern
106 Er. int. Eroare software intern
107 Er. int. Eroare software intern
108 Er. int. Eroare software intern
109 Er. int. Eroare software intern
110 Er. int. Eroare software intern
111 Er. int. Eroare software intern
112 Er. int. Eroare software intern
113 Er. int. Eroare software intern

114 Er. detect. 
flacără

Este detectată o flacără într-o 
stare în care nu este permisă 
nicio flacără.

115 Pres. apă 
redusă

Eroare de presiune redusă a 
apei

118 Er. com. WDr Eroare de comunicare

119 T retur des-
chisă

Senzor de temperatură de retur 
deschis

120 T tur deschisă Senzor de temperatură de tur 
deschis

122 T ACM des-
chisă

Senzor de temperatură ACM 
deschis

123 T gaze arse 
deschisă

Senzor de temperatură gaze 
arse deschis

126 T retur în scurt-
circ

Senzor de temperatură de retur 
în scurtcircuit

127 T tur în scurt-
circ

Senzor de temperatură de tur în 
scurtcircuit

129 T ACM în 
scurtcirc

Senzor de temperatură ACM în 
scurtcircuit

130 T gaze arse în 
scurtcirc

Senzor de temperatură gaze 
arse în scurtcircuit

133 Net Freq Error Net. freq. error detected by the 
watchdog

134 Er. tastă Reset Prea multe resetări într-o perioa-
dă prea scurtă de timp

163 Prot. debit 
redus schimb. Debit prea mic în schimbător

3.4.3 Avertismente
Nr. Eroare Descriere

200 Com. pierdută la 
modul

Sistem în cascadă: arzătorul 
modulului de control a pierdut 
semnalul unuia dintre arzătoa-
rele modulelor subordonate

201 Com. pierdută la 
modul

Sistem în cascadă: modulul 
termic de control a pierdut 
semnalul unuia dintre modulele 
termice subordonate

202 T ext. greşită
Senzorul de temperatură 
externă este deschis sau în 
scurtcircuit

203 T sist. greşită
Senzorul de temperatură al 
sistemului este deschis sau în 
scurtcircuit

204 T casc. greşită
Senzorul de temperatură al 
sistemului în cascadă este 
deschis sau în scurtcircuit
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3.5 Transformări pentru trecerea de 
la un tip de gaz la altul

Modulul termic POWER MAX este furnizat pentru funcţio-
nare pe bază de G20 (gaz metan). Cu toate acestea, mo-
dulul poate fi transformat pentru a funcţiona pe bază de 
G30-G31 (G.P.L.), utilizând accesoriul special din dotare.

b Transformările trebuie să fie efectuate exclusiv de 
Centrul tehnic de asistenţă sau de personal autorizat 
de B.

b Pentru realizarea acestei transformări, urmați exclu-
siv instrucţiunile din acest manual și respectaţi dispo-
ziţiile reglementărilor de siguranță.

b Dacă informațiile din aceste instrucțiuni nu sunt apli-
cate corect sau sunt aplicate de către personal ne-
instruit în mod corespunzător, există riscul potențial 
de scurgere a gazelor de ardere și/sau de generare 
a monoxidului de carbon, ceea ce ar cauza pagube 
materiale și/sau vătămări personale.

b Transformarea nu este completă până când nu au 
fost efectuate toate operațiile de control din aceste 
instrucțiuni.

b Odată ce a fost efectuată transformarea, efectuați 
calibrarea CO2 așa cum este descris în paragraful 
„Reglaje”.

Înainte de a efectua transformarea:
- dezactivaţi cererea de căldură sau de preparare a 

apei calde menajere, reducând valorile de referinţă 
aferente și cele ale termostatului de ambient.

- asigurați-vă că întrerupătorul general și întrerupătorul 
modulului termic se află în poziția „oprit”

- verificați dacă robinetul de interceptare a carburan-
tului este închis.

Pentru instalarea accesoriului:
- scoateți șurubul de blocare
- trageți panoul frontal spre exterior și apoi în sus pen-

tru a-l debloca din punctele A.

A

A

Versiuni POWER MAX 50 P DEP ÷ POWER MAX 80 P
- desfaceţi cele trei șuruburi (1) și piuliţa (2) țevii de 

gaz pentru a separa supapa de ventilator
- desfaceţi diafragma specială (3) din garnitura (4) fără 

a scoate garnitura
Model Ø int. (mm)

POWER MAX 50 P DEP 6.5
POWER MAX 50 P 6.5
POWER MAX 65 P 6.25
POWER MAX 80 P 6.25

- verificați integritatea garniturii (5); înlocuiți-o dacă 
este necesar

- strângeţi la loc piuliţa (2)
- strângeţi la loc cele 3 şuruburi (1)

4

5 2

3

1

Versiuni POWER MAX 100 ÷ POWER MAX 150 P
- desfaceţi piuliţa (1) pentru a separa tubul de gaz de 

ventilator
- introduceţi diafragma specială (2) în cotul de alamă

Model Ø int. (mm)
POWER MAX 100 9 mm
POWER MAX 110 9 mm

POWER MAX 130 P 9,25 mm
POWER MAX 150 P 8,75 mm

- strângeţi la loc piuliţa (1)

2

1

Pentru toate modelele
- După finalizarea acestor operaţii, repoziţionaţi panoul 

frontal şi strângeţi şurubul de blocare.
- Deschideţi robinetul de interceptare a carburantului.
- Aduceţi întrerupătorul general al instalaţiei și întreru-

pătorul principal de pe panoul de comandă în poziția 
„pornit”.

- Asiguraţi-vă că nu există o cerere de căldură sau de 
preparare a apei calde menajere.
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Mergeţi la parametri și setați parametrul 9098 conform ta-
belului următor:

Model Parametru 9098
POWER MAX 50 P DEP 22

POWER MAX 50 P 20
POWER MAX 65 P 12
POWER MAX 80 P 10
POWER MAX 100 8
POWER MAX 110 6

POWER MAX 130 P 4
POWER MAX 150 P 2

Îndepărtați eticheta adezivă existentă (valabilă pentru ali-
mentarea cu G20) și aplicați-o pe cea pentru G30-G31.

Modulo termico regolato per:

G30 - G31   28-30/37 mbar
Paese di destinazione:

Paese di destinazione:

Tipo di apparecchio
Caldaia categoria

:
:
B23
II2H3+

Pressioni di alimentazione gas:

Regolazione effettuata dal costruttore:
G20 - 20 mbar - 2H METANO

ATTENZIONE

Leggere attentamente il libretto istruzioni
prima di installare e mettere in servizio
l'apparecchio.

(Laterale DX)

Temperatura ambiente:
min. -10°C max. 50°C

Questo apparecchio puó essere installato e
funzionare all'aperto o solo in locali
permanentemente ventilati secondo norma
UNI7129.

068411_E0

G20 20 mbar
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar

După instalarea accesoriului, verificați etanșeitatea tuturor 
îmbinărilor realizate.
Efectuați toate operațiile de calibrare descrise în paragraful 
„Reglaje”.
Restabiliţi valorile de referință dorite.
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3.6 Reglaje
Modulul termic POWER MAX este furnizat pentru funcționa-
rea cu G20 (gaze naturale), așa cum este indicat pe plă-
cuța tehnică și a fost deja setat de producător în fabrică.
Cu toate acestea, în cazul în care este necesar să se efec-
tueze din nou reglajele, de exemplu, după o operaţie de 
întreţinere extraordinară, după înlocuirea supapei de gaz 
sau după o transformare de la G20 la G30-G31 sau invers, 
urmaţi procedurile descrise mai jos.

b Reglajele capacităţii maxime și minime trebuie să 
fie efectuate în ordinea indicată și exclusiv de către 
Centrul tehnic de asistenţă.

Înainte de efectuarea reglajelor:
- scoateți șurubul de blocare
- trageți panoul frontal spre exterior și apoi în sus pen-

tru a-l debloca din punctele A.

A

A

REGLAREA CO2 LA PUTERE MAXIMĂ
- Mergeţi la meniul "0000", selectați Par. 0200 şi apă-

sați tasta "MENU/RESET" pentru a confirma.
- Selectați „Hi” utilizând tastele „PROG +” şi „PROG -” 

şi apăsaţi tasta „MENIU/RESET” pentru a confirma.
- aparatul va funcționa la putere maximă.
- desfaceți capacul (1) și introduceți sonda analizorului 

de ardere
- reglați CO2 acționând cu o șurubelniță asupra șuru-

bului de reglare (2) de pe supapa de gaz, pentru a 
obține o valoare indicată în tabel.

Putere maximă CO2% Tip de gaz
G20 - G25 G30 - G31

POWER MAX 50 P DEP 9 - 9 10,4 - 9,9
POWER MAX 50 P 9 - 9 10,4 - 9,9
POWER MAX 65 P 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 80 P 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 100 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 110 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 130 P 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 150 P 9 - 9 10,4 - 10,4

REGLAREA CO2 LA PUTERE MINIMĂ
- Selectați „Lo” utilizând tastele „PROG +” şi „PROG -” 

şi apăsaţi tasta „MENIU/RESET” pentru a confirma.
- aparatul va funcționa la putere minimă.
- reglați CO2 acționând cu o șurubelniță asupra șuru-

bului de reglare (3) de pe unitatea de ventilaţie, pen-
tru a obține o valoare indicată în tabel.

Putere minimă CO2% Tip de gaz
G20 - G25 G30 - G31

POWER MAX 50 P DEP 9 - 9 10,4 - 9,9
POWER MAX 50 P 9 - 9 10,4 - 9,9
POWER MAX 65 P 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 80 P 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 100 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 110 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 130 P 9 - 9 10,4 - 10,4
POWER MAX 150 P 9 - 9 10,4 - 10,4

Versiuni POWER MAX 50 P DEP ÷ POWER MAX 80 P

231

23

CO2 +CO2 +

Versiuni POWER MAX 100 ÷ POWER MAX 150 P

2

3

CO2 +

CO2 +

VERIFICAREA CALIBRĂRII
Selectați valoarea „Hi”, așteptați până când regimul se sta-
bilizează și verificați dacă valorile CO2 sunt cele prevăzute.
După ce aţi terminat de efectuat verificările:

- selectați „OFF” utilizând tastele „PROG +” şi „PROG 
-” şi apăsaţi tasta „MENIU/RESET” pentru a confirma.

- scoateți sonda analizorului și înșurubați cu atenție la 
loc capacul (1)

- repoziţionaţi panoul frontal şi strângeţi şurubul de 
blocare.
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3.7 Oprirea temporară sau pentru 
perioade scurte

În caz de oprire temporară sau pentru perioade scurte (de 
exemplu, pe perioada vacanței), procedați după cum ur-
mează:

- Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică, aducând 
întrerupătorul modulului termic şi întrerupătorul gene-
ral al instalaţiei în poziţia „oprit”.

- Dacă există pericol de îngheț, este necesar să țineți 
instalaţia în funcțiune. Pentru a reduce consumul de 
carburant, valoarea de referință pentru încălzire poa-
te fi setată la valoarea minimă permisă.

3.8 Stingerea pe perioade lungi
Neutilizarea sistemului modular POWER MAX pentru o peri-
oadă îndelungată de timp presupune efectuarea următoa-
relor operaţii:

- aduceți întrerupătorul principal al modulelor termice 
şi pe cel principal al instalaţiei în poziţia „oprit”

- închideţi robinetele de carburant şi de apă ale insta-
laţiei de încălzire şi de apă menajeră.

b Goliţi instalaţia termică şi sanitară, dacă există riscul 
de îngheţ.

3.9 Întreţinerea
Este obligatoriu să se efectueze cel puţin o dată pe an în-
treţinerea şi curăţarea aparatului.

b Nerespectarea operaţiilor de întreținere anuale va 
anula garanția.

Această intervenţie, efectuată de Centrul tehnic de asisten-
ţă sau de personalul calificat din punct de vedere profesi-
onal, este necesară pentru a verifica şi garanta că tuburi-
le de evacuare a gazelor arse la interiorul şi la exteriorul 
aparatului, ventilarea, supapele de siguranţă, dispozitivele 
de evacuare a condensului, tuburile de evacuare a apei 
şi toate dispozitivele de măsurare şi control sunt în stare 
perfectă de eficienţă şi funcţionare.

Tabelul activităților obligatorii de întreținere (care se 
efectuează la fiecare 2000 de ore de funcționare sau 
cel puțin o dată pe an)
Efectuați testul de ardere
Verificați starea conductelor de aspirație (dacă există) și 
a conductei de evacuare a gazelor arse, asigurându-vă 
că nu există scurgeri
Verificați electrodul de aprindere
Curățați camera de ardere şi verificați starea garniturilor 
demontate în timpul acestei operații
Curățați conducta de evacuare a condensului
Verificați setările parametrilor
Asiguraţi-vă că nu există scurgeri de gaze
Asiguraţi-vă că nu există scurgeri în racordurile hidrau-
lice
Verificați integritatea cablajului și a conexiunilor aferente
Verificați dacă aprinderea are loc în mod normal
Verificați prezența flăcării după pornire
Verificați dispozitivele de siguranță prezente în aval de 
aparat
Verificați presiunea din instalaţie

b Înainte de a efectua orice operaţiune de întreţinere 
sau curăţare, deconectaţi alimentarea aparatului utili-
zând întrerupătorul bipolar şi închideţi supapa de gaz 
principală. În plus, la fiecare lucrare de întreţinere 
(de efectuat conform indicaţiei de mai sus, cel puţin 
o dată pe an), înlocuiţi toate garniturile pentru gaze 
arse şi gaz, în special garniturile arzătorului.

Înainte de efectuarea oricărei operații:
- deconectați sursa de alimentare electrică aducând 

întrerupătorul general al instalaţiei în poziţia „oprit”
- închideți robinetul de interceptare a carburantului.
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3.10 Curățarea și demontarea 
componentelor interne

Înainte de orice operaţiune de curăţare, întrerupeţi alimen-
tarea cu energie electrică, aducând întrerupătorul general 
al instalaţiei în poziţia „oprit”.

ÎN EXTERIOR
Curăţaţi carcasa, panoul de comandă, părţile vopsite şi 
părţile din plastic, utilizând lavete umezite cu o soluţie de 
apă şi săpun. În cazul petelor persistente, umeziţi laveta 
cu un amestec de 50% apă şi alcool denaturat sau cu pro-
duse specifice.

a Nu utilizaţi carburanţi şi/sau bureţi îmbibaţi cu soluţii 
abrazive sau detergenţi pudră.

ÎN INTERIOR
Înainte de a începe operaţiunile de curăţare interioară:

- închideţi robinetele de interceptare a gazului
- închideţi robinetele instalaţiilor.

b Asiguraţi-vă periodic că nu este obstrucționată con-
ducta de evacuare a condensului.

Accesul la panoul de comandă și la părțile interne ale 
modulului termic

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Trageți și glisați spre exterior caseta panoului electric 

(1)

1

1

Desfaceţi șuruburile de fixare (2) și scoateți protecția (3)

2

3

În acest moment, puteţi avea acces la regletele de cone-
xiuni.
După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, montaţi la loc 
componentele, acţionând în ordine inversă descrierii pen-
tru demontare.

b În cazul înlocuirii unității de comandă electronice, 
consultați schema electrică pentru restabilirea cone-
xiunilor.
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Demontarea ventilatorului și arzătorului, modelele 
POWER MAX 50 P DEP - POWER MAX 50 P

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Deconectați cablurile (1) şi (2) ale ventilatorului (3)
- Scoateți conducta de aer din ventilator dacă modulul 

termic este de tip C (configurația de tip C nu este 
standard, ci este obținută cu un accesoriu special)

- Desfaceţi piuliţa (4) şi deconectaţi conducta de gaz
- Desfaceţi cu cheia tubulară cele 4 piulițe (5) care fi-

xează ventilatorul (3) pe flanşa (6)

1

3

6

2

4

5
5

- Scoateți ventilatorul (3) și garnitura (7)
- Desfaceţi cele 4 piulițe (8) care fixează flanşa (6) la 

închiderea de sus (9)
- Scoateți garnitura (10) şi arzătorul (11).

6

9

8

8

10
11

3

7

- Înlocuiți garniturile (7-10) cu cele noi.
După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, montaţi la loc 
componentele, acţionând în ordine inversă descrierii pen-
tru demontare.

b Verificați dacă conexiunea la gaz este etanşă.

Demontarea ventilatorului și arzătorului, modelele 
POWER MAX 65 P - POWER MAX 80 P

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Deconectați cablurile (1) şi (2) ale ventilatorului (3)
- Scoateți conducta de aer din ventilator dacă modulul 

termic este de tip C (configurația de tip C nu este 
standard, ci este obținută cu un accesoriu special)

- Desfaceţi piuliţa (4) şi deconectaţi conducta de gaz
- Desfaceţi cu cheia tubulară cele 4 şuruburi (5) care 

fixează ventilatorul (3) pe flanşa (6)

1

4

5

5

3

2

6

- Scoateți ventilatorul (3) și garnitura (7)
- Desfaceţi cele 4 şuruburi (8) care fixează flanşa (6) 

pe flanşa de dedesubt (9)
- Scoateți garnitura (10) şi arzătorul (11).

3

8

7 6 11

8

9
10

- Înlocuiți garniturile (7-10) cu cele noi.
După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, montaţi la loc 
componentele, acţionând în ordine inversă descrierii pen-
tru demontare.

b Verificați dacă conexiunea la gaz este etanşă.
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Demontarea ventilatorului și arzătorului, modelele 
POWER MAX 100- POWER MAX 110 - POWER MAX 130 
P - POWER MAX 150 P

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Deconectați cablurile (1) şi (2) ale ventilatorului (3)
- Scoateți conducta de aer din ventilator dacă modulul 

termic este de tip C (configurația de tip C nu este 
standard, ci este obținută cu un accesoriu special)

- Desfaceţi piuliţa (4) şi deconectaţi conducta de gaz
- Desfaceţi cu cheia tubulară cele 4 şuruburi (5) care 

fixează ventilatorul (3) pe flanşa (6)

1

4

5
6

5

3

2

- Scoateți ventilatorul (3) și garnitura (7)
- Desfaceţi cele 4 şuruburi (8) care fixează flanşa (6) 

pe flanşa de dedesubt (9)
- Scoateți garnitura (10) şi arzătorul (11).

3

8

7 6 11

8

9
10

- Înlocuiți garniturile (7-10) cu cele noi.
După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, montaţi la loc 
componentele, acţionând în ordine inversă descrierii pen-
tru demontare.

b Verificați dacă conexiunea la gaz este etanşă.

Demontarea închiderii superioare pentru curăţarea 
schimbătorului, modelele POWER MAX 50 P DEP - 
POWER MAX 50 P

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Deconectați cablurile (1) şi (2) ale ventilatorului (3)
- Scoateți conducta de aer din ventilator dacă modulul 

termic este de tip C (configurația de tip C nu este 
standard, ci este obținută cu un accesoriu special)

- Desfaceţi piuliţa (4) şi deconectaţi conducta de gaz
- Desfaceţi cu cheia tubulară piulițele (8) care fixează 

ansamblul arzătorului (9) la schimbător
- Scoateți ventilatorul și întregul corp al arzătorului (9)
- Scoateți placa de susţinere a electrodului (10), verifi-

cați starea electrodului și înlocuiți-l dacă este necesar

1

3

9

2

4

8
8

10

- Desfaceţi șurubul (11)
- Deschideți închiderea cu manetă (12)
- Ridicați și scoateți închiderea superioară (13) cu stra-

tul izolant și garnitura aferente.

13

11 12

După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, montaţi la loc 
componentele, acţionând în ordine inversă descrierii pen-
tru demontare.

b Verificați dacă conexiunea la gaz este etanşă.
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Demontarea flanşei pentru curăţarea schimbătorului, 
modelele POWER MAX 65 P - POWER MAX 80 P

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Deconectați cablurile (1) şi (2) ale ventilatorului (3)
- Scoateți conducta de aer din ventilator dacă modulul 

termic este de tip C (configurația de tip C nu este 
standard, ci este obținută cu un accesoriu special)

- Desfaceţi piuliţa (4) şi deconectaţi conducta de gaz
- Desfaceţi cu cheia tubulară cele 6 şuruburi (8) care 

fixează ansamblul arzătorului (9) la schimbător
- Scoateți ventilatorul și întregul corp al arzătorului (9)
- Scoateți placa de susţinere a electrodului (10), verifi-

cați starea electrodului și înlocuiți-l dacă este necesar

1

4

8

3

2
9

8
10

Scoateţi garnitura (11), stratul izolant (12) şi clema (13).

12

13

11

După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, montaţi la loc 
componentele, acţionând în ordine inversă descrierii pen-
tru demontare.

b Verificați dacă conexiunea la gaz este etanşă.

Demontarea flanşei pentru curăţarea schimbătorului, 
modelele POWER MAX 100- POWER MAX 110 - POWER 
MAX 130 P - POWER MAX 150 P

- Scoateți șurubul de blocare și scoateți panoul frontal
- Deconectați cablurile (1) şi (2) ale ventilatorului (3)
- Scoateți conducta de aer din ventilator dacă modulul 

termic este de tip C (configurația de tip C nu este 
standard, ci este obținută cu un accesoriu special)

- Desfaceţi piuliţa (4) şi deconectaţi conducta de gaz
- Desfaceţi cu cheia tubulară cele 6 şuruburi (8) care 

fixează ansamblul arzătorului (9) la schimbător
- Scoateți ventilatorul și întregul corp al arzătorului (9)
- Scoateți placa de susţinere a electrodului (10), verifi-

cați starea electrodului și înlocuiți-l dacă este necesar

1

4

8

3

2
9

8
10

Scoateţi garnitura (11), stratul izolant (12) şi clema (13).

12

13

11

După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, montaţi la loc 
componentele, acţionând în ordine inversă descrierii pen-
tru demontare.

b Verificați dacă conexiunea la gaz este etanşă.
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3.11 Eventuale anomalii şi remedii

ANOMALII CAUZA REMEDII

Miros de gaz Circuit de alimentare cu gaz - Verificați etanșeitatea îmbinărilor și 
închiderea prizelor de presiune

Miros de gaze nearse Circuit gaze arse
- Verificați etanșeitatea îmbinărilor
- Asiguraţi-vă că nu există obstrucții
- Verificați calitatea arderii

Arderea nu este regulată

Presiune gaz arzător - Verificați reglarea

Diafragmă instalată - Verificaţi diametrul

Curățarea arzătorului și a schimbăto-
rului - Verificaţi starea componentelor

Pasaje schimbător înfundate - Verificaţi dacă sunt curate pasajele

Ventilator în stare de avarie - Verificaţi funcţionarea

Întârziere la aprinderea arzătorului 
şi pulsații

Presiune gaz arzător - Verificați reglarea

Electrod de aprindere - Verificați amplasarea și starea aces-
tuia

Sistemul modular se murdăreşte 
repede Ardere - Verificați reglajele arderii

Arzătorul nu porneşte la confirma-
rea reglării sistemului modular Supapă gaz

- Verificați prezența tensiunii de 
230Vca pe terminalele supapei de 
gaz; verificați cablajele și conexiunile

Sistemul modular nu pornește Lipsă alimentare electrică (pe afișaj 
nu apare niciun mesaj)

- Verificați conexiunile electrice
- Verificați starea siguranței

Sistemul modular nu atinge tempe-
ratura dorită

Corpul generatorului murdar - Curățați camera de ardere

Debit arzător insuficient - Controlarea reglării arzătorului

Reglarea sistemului modular - Verificarea funcţionării corecte
- Verificarea temperaturii reglate

Generatorul trece pe blocarea sigu-
ranței termice

Lipsă apă

- Verificarea funcţionării corecte
- Verificarea temperaturii reglate
- Verificarea cablării electrice
- Verificați poziția tuburilor sondei

Reglarea sistemului modular
- Verificați supapa de aerisire
- Verificați presiunea circuitului de în-

călzire

Generatorul a atins temperatura do-
ritǎ dar sistemul încălzitor este rece

Prezența aerului în sistem - Aerisiţi instalaţia

Circulator în avarie

- Deblocarea circulatorului
- Înlocuiți pompa de circulație
- Verificați conexiunea electrică a 

pompei de circulație

Pompa de circulație nu pornește Circulator în avarie

- Deblocarea circulatorului
- Înlocuiți pompa de circulație
- Verificați conexiunea electrică a 

pompei de circulație
Intervenția frecventă a supapei de 

siguranță a instalaţiei Supapă de siguranță a instalaţiei - Verificați calibrarea sau funcţionalita-
tea

Intervenția frecventă a supapei de 
siguranță a instalaţiei Presiunea circuitului instalaţiei - Verificarea presiunii circuitului

- Verificarea reducătorului de
Intervenția frecventă a supapei de 

siguranță a instalaţiei Vas de expansiune instalaţie - Verificarea eficienţei
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4 RESPONSABILULUI INSTALAȚIEI

4.1 Punerea în funcţiune
b Întreținerea și reglarea aparatului trebuie efectuate 

cel puțin o dată pe an de către Centrul tehnic de asis-
tenţă sau de către personal calificat, în conformitate 
cu toate reglementările naționale și locale în vigoare.

b Întreținerea sau reglarea necorespunzătoare ar pu-
tea să deterioreze aparatul și să provoace daune 
personale sau situaţii periculoase.

b Deschiderea și eventuala demontare a panourilor 
sunt operații interzise responsabilului de instalație. 
Aceste operații trebuie efectuate numai de către 
Centrul tehnic de asistenţă sau de personal calificat.

Prima punere în funcțiune a modulului termic POWER MAX 
B trebuie efectuată de Centrul tehnic de asistenţă 
B după care dispozitivul va putea funcționa automat.

Cu toate acestea, este posibil să fie necesar ca respon-
sabilul instalației să repună în funcţiune aparatul în mod 
autonom, fără a implica Centrul tehnic de asistenţă; de 
exemplu, după o absenţă îndelungată.
În aceste cazuri responsabilul instalaţiei va trebui să efec-
tueze controalele şi operaţiile următoare:

- Verificarea dacă robinetele de la combustibil şi de la 
apă ale instalaţiei termice sunt deschise

- Verificarea dacă presiunea circuitului hidraulic, la 
rece, este mereu peste 1 bar şi sub limita maximă 
prevăzută pentru aparat

- Reglaţi termostatul de ambient al zonelor cu tempera-
tură ridicată şi scăzută la temperatura dorită (~20°C) 
sau, dacă instalaţia este prevăzută cu un cronoter-
mostat sau programator orar, asiguraţi-vă că acesta 
este activ şi reglat (~20°C)

- Aduceţi întrerupătorul general al instalaţiei în poziția 
pornit (ON) și întrerupătorul principal al modulului ter-
mic în poziţia (I).

Aparatul va efectua faza de pornire și, odată pornit, va ră-
mâne în funcțiune până la atingerea temperaturilor reglate.
Pornirile şi opririle succesive vor fii automate în funcţie de 
temperatura dorită fără a fi necesare alte intervenţii.

În cazul unor anomalii de aprindere sau de funcționare, pe 
afișaj va apărea un cod numeric de eroare care va permite 
interpretarea cauzei posibile, așa cum este indicat în para-
graful „Lista erori”.

b În cazul unei erori permanente, pentru a restabili con-
dițiile de pornire, apăsați tasta „RESET” și așteptați 
ca modulul termic să repornească.

În caz de nereuşită această operaţie poate fii repetată ma-
xim de 2 - 3 ori, iar apoi va trebui să intervină Centrul tehnic 
de asistenţă B.

Responsabilului instalației
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4.2 Oprirea temporară sau pentru 
perioade scurte

În caz de oprire temporară sau pentru perioade scurte (de 
exemplu, pe perioada vacanței), procedați după cum ur-
mează:

- Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică, aducând 
întrerupătorul modulului termic şi întrerupătorul gene-
ral al instalaţiei în poziţia „oprit”.

- Dacă există pericol de îngheț, este necesar să țineți 
instalaţia în funcțiune. Pentru a reduce consumul de 
carburant, valoarea de referință pentru încălzire poa-
te fi setată la valoarea minimă permisă.

4.3 Stingerea pe perioade lungi
Neutilizarea sistemului modular POWER MAX pentru o peri-
oadă îndelungată de timp presupune efectuarea următoa-
relor operaţii:

- aduceți întrerupătorul principal al modulelor termice 
şi pe cel principal al instalaţiei în poziţia „oprit”

- închideţi robinetele de carburant şi de apă ale insta-
laţiei de încălzire şi de apă menajeră.

b Goliţi instalaţia termică şi sanitară, dacă există riscul 
de îngheţ.

4.4 Curăţarea
Este posibilă curăţarea carcasei externe a centralei utili-
zând cârpe umezite cu apă şi săpun.
În cazul petelor persistente, umeziţi laveta cu un amestec 
de 50 % apă şi alcool denaturat sau cu produse specifice.
După ce ați terminat curățarea, uscați cu atenție.

a Nu utilizaţi bureţi îmbibaţi cu produse abrazive sau 
cu detergenţi praf.

a Este interzisă orice operaţie de curăţare înainte de 
a fi deconectat centrala de la reţeaua de alimentare 
electrică punând întrerupătorul general al instalaţiei 
şi cel principal al tabloului de comandă pe “stins”.

b Curăţarea camerei de combustie şi al drumului de 
fum trebuie să fie efectuată periodic de către Centrul 
tehnic de asistenţă sau de personalul calificat.

4.5 Întreţinerea
Amintim că PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU INSTA-
LAŢIA DE ÎNCĂLZIRE trebuie să solicite intervenţia unui 
PERSONAL CALIFICAT pentru EFECTUAREA ÎNTREŢI-
NERII PERIODICE şi MĂSURAREA RANDAMENTULUI DE 
ARDERE.

Centrul tehnic de asistenţă B poate îndeplini aceas-
tă obligaţie legislativă importantă şi de altfel poate da in-
formaţii importante despre posibilitatea de ÎNTREŢINERE 
PROGRAMATĂ ceea ce înseamnă:

- Mai mare siguranţă
- Respectarea legilor în vigoare
- Liniştea de a nu cădea în sancţiuni scumpe în caz 

de control.

Întreținerea periodică este esențială pentru siguranța, efici-
ența și durată de viață a aparatului.
De asemenea, aceasta este impusă de lege și trebuie efec-
tuată o dată pe an, de către personal profesionist calificat.
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4.6 Informaţii utile
Vânzător: .............................................................................

D-nul.: ..................................................................................

Strada: .................................................................................

tel.: .......................................................................................

Centrul tehnic de asistenţă: ..............................................

D-nul.: ..................................................................................

Strada: .................................................................................

tel.: .......................................................................................

Instalator: ............................................................................

D-nul.: ..................................................................................

Strada: .................................................................................

tel.: .......................................................................................

Data Intervenţie

Furnizor de combustibil: ....................................................

D-nul.: ..................................................................................

Strada: .................................................................................

tel.: .......................................................................................

Data Cantitate 
furnizată Data Cantitate 

furnizată Data Cantitate 
furnizată Data Cantitate 

furnizată
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5 RECICLARE ȘI ELIMINARE
Aparatul este compus din materiale diverse, cum ar fi materiale metalice, materiale plastice și componente electrice și 
electronice. La sfârșitul duratei de viață, asiguraţi o îndepărtare sigură și o eliminare responsabilă a componentelor, în 
conformitate cu reglementările de mediu în vigoare în țara de instalare.

b Colectarea diferenţiată, tratarea și evacuarea în mod responsabil faţă de mediul inconjurător contribuie la evitarea 
posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății, promovându-se astfel refolosirea și/sau reciclarea materia-
lelor care alcătuiesc aparatul.

b Eliminarea abuzivă a produsului de către deținător presupune aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de 
legislația în vigoare.
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Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco (LC)

www.berettaboilers.com

Întreprinderea este angajată constant în îmbunătăţirea continuă a întregii sale producţii, prin urmare 
caracteristicile estetice, dimensionale, datele tehnice, echipamentele şi accesoriile pot fi supuse modificărilor.


