
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

Încălzitor de apă



Stimate Client, 
Vă mulţumim pentru alegerea acestui aparat! Bine aţi venit în marea familie a clienţilor fericiţi ce folosesc 
produsele noastre în toată lumea. 
Suntem sigur că vă veţi bucura de folosirea acestui aparat. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie manualul, şi 
să îl păstraţi într-un loc sigur şi uşor accesibil. 
Acest manual trebuie păstrat pentru toată durata de viaţă a aparatului la care se referă. 
Manual în limba Română. 

Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificările considerate necesare pentru îmbunătăţirea 
produsului. 

1



1 - CARACTERISTICI 
TEHNICE MODELE 

Pierderi 
statice 

DIMENSIUNI ÎN MM Greut
ate 

netă
kWh/24 h 
la 65 °C 

A B C D E F G H J L kg 

ELEMENT MIEZ CERAMIC & PROfessional TECH Vertical
050 VERT460 STEA MO 0,69 410 - 630 160 120 460 475 G1/2 - - 18 
075 VERT 460 STEA MO/PTEC 1,20 590 - 790 230 175 460 475 G3/4 - - 25 
100 VERT 505 STEA MO 1,20 560 - 830 230 175 505 510 G3/4 - - 31 
150 VERT 505 STEA MO/TR 1,62 1050 800 1150 230 175 505 510 G3/4 - - 39 
200 VERT 505 STEA MO/TR 1,91 1050 800 1480 230 175 505 510 G3/4 - - 47 
100 VERT 560 STEA MO / PTEC 
/ DIY 

1,05 530 - 750 230 175 560 575 G3/4 - - 31 

150 VERT 560 STEA MO/TR/ 
PTEC /DIY 

1,54 750 500 1010 230 175 560 575 G3/4 - - 39 

200 VERT 560 STEA 
MO/TR/PTEC/DIY 

1,65 1050 800 1270 230 175 560 575 G3/4 - - 47 

Instalare în picioare 
200 STAB 560 STEA MT 1,88 - - 1300 - - 560 625 G3/4 - 390 54 
250 STAB 560 STEA MT 2,17 - - 1540 - - 560 625 G3/4 - 365 61 
300 STAB 560 STEA MT 2,60 - - 1800 - - 560 625 G3/4 - 365 75 
200 STAB 560 STEA PTEC MT 1,88 - - 1300 - - 560 650 G3/4 - 390 54 
300 STAB 560 STEA PTEC 
MT/DIY 

2,60 - - 1800 - - 560 650 G3/4 - 365 75 

ORIZONTAL 
100 HORB 560 STEA MO 1,37 - 280 750 320 - 560 - G3/4 260 - 30 
150 HORB 560 STEA MO 1,87 - 500 1010 460 - 560 - G3/4 260 - 38 
200 HORB 560 STEA MO 2,07 - 800 1270 580 - 560 - G3/4 260 - 46 

ELEMENT ALIAJ DE OŢEL Vertical
050 VERT 460 THER MO 0,89 410 - 630 160 120 460 475 G1/2 - - 18 
075 VERT 460 THER MO 1,1 590 - 790 230 175 460 475 G3/4 - - 23 
100 VERT 505 THER MO 1,2 560 - 830 230 175 505 510 G3/4 - - 29 
150 VERT 505 THER MO/TR 1,62 1050 800 1150 230 175 505 510 G3/4 - - 37 
200 VERT 505 THER MO/TR 1,91 1050 800 1480 230 175 505 510 G3/4 - - 45 
100 VERT 560 THER MO 1,05 530 - 750 230 175 560 575 G3/4 - - 29 
150 VERT 560 THER MO 1,54 750 500 1010 230 175 560 575 G3/4 - - 37 
200 VERT 560 THER MO 1,85 1050 800 1270 230 175 560 575 G3/4 - - 45 

Instalare în picioare 
200 STAB 560 THER MT 1,88 - - 1300 - - 560 625 G3/4 - 390 50 
250 STAB 560 THER MT 2,17 - - 1540 - - 560 625 G3/4 - 365 61 
300 STAB 560 THER MT 2,60 - - 1800 - - 560 625 G3/4 - 365 71 
500 STAB 714 THER MT 3,60 - - 1870 - - 710 795 G1" - 365 95 
ORIZONTAL 
75 HORD 460 THER MO 1,72 590 370 790 230 175 460 475 G3/4 24 
100 HORD 560 THER MO 1,37 530 280 750 230 175 560 575 G3/4 30 
150 HORD 560 THER MO 1,87 750 500 1010 230 175 560 575 G3/4 38 
200 HORD 560 THER MO 2,07 1050 800 1270 230 175 560 575 G3/4 46 

100 HORB 560 THER MO 1,37 - 280 750 320 - 560 - G3/4 260 - 30 
150 HORB 560 THER MO 1,87 - 500 1010 460 - 560 - G3/4 260 - 38 
200 HORB 560 THER MO 2,07 - 800 1270 580 - 560 - G3/4 260 - 46 

Caract. tab AR mare 
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INTRODUCERE 

1. Introducerea produsului 
1.1. Reglementări privind transportul, depozitarea şi 
reciclarea 
1. Aparatul trebuie să fie transportat în conformitate cu 
pictogramele imprimate pe ambalaj. 
2. Aparatul trebuie să fie transportat şi depozitat într-un 
mediu uscat şi unde nu va fi supus îngheţului. 
3. Directiva UE 2002/96/CE stabileşte obligaţia 
realizării colectării separate a deşeurilor şi reciclarea 
tuturor echipamentelor electrice şi electronice. 

Simbolul "coşului de gunoi tăiat" de pe aparat arată că, 
atunci când produsul nu mai este în bună stare de 
funcţionare, acesta nu va fi aruncat la gunoi împreună 
cu produsele menajere. Acesta va fi dus la un centru de 
colectare deşeuri separat, centru ce procesează 
echipamentele electrice şi electronice, sau va fi 
recuperat de distribuitor atunci când este cumpărat un 
nou aparat pentru înlocuire. 
Colectarea separată a deşeurilor, ce asigură reciclarea 
aparatului după ce ajunge la finalul ciclului de viaţă, 
ajută la evitarea oricăror efecte negative asupra 
mediului şi încurajează reciclarea materialelor 
individuale folosite pentru producerea aparatului. Pentru 
a afla mai multe despre centrele de colectare a 
deşeurilor existente, contactaţi serviciul de colectare a 
deşeurilor din zona dumneavoastră, sau magazinul de 
la care a fost cumpărat iniţial aparatul. 
4. Ambalajul protejează încălzitorul de apă de orice 
daune ce pot apărea în timpul transportului. Folosim 
materiale ce au fost selectate specific pentru a ajuta la 
protejarea mediului. Vă invităm să duceţi aceste 
materiale la cel mai apropiat centru de reciclare sau cel 
mai apropiat punct de colectare materiale reciclabile. 
5. Dacă aparatul este furnizat cu baterii reîncărcabile, 
acestea trebuie să fie îndepărtate înainte de aruncarea 
aparatului, iar apoi să fie eliminate în mod sigur. 
Bateriile vor fi îndepărtate din structura de susţinere 
aflată în zona accesibilă de sub capacul de plastic. 

1.2. Dimensiuni 
Vezi pagina 2. 
*: Toate aparatele noastre se conformează Directivei 
EMC 89/336/CEE. 
*: Toate centralele noastre sunt executate folosind oţel 
ce se conformează reglementării NF A36-301. 
*: Acoperirea internă de protecţia a centralelor noastre 
este realizată cu un email vitrificat la temperatură 
înaltă. 

1.3. Gamă armată THER 

1.3.a. Definirea gamei 
Element de încălzire: Element de încălzire cu imersie 
Protecţie anticorosivă: Centrală emailată + anod de 
magneziu 

Figura 1 - Element de încălzire cu imersie + anod de 
magneziu 

1.3.b. Caracteristici tehnice  

Vezi pagina 2. 

1.4. Gamă steatit STEA 

1.4.a. Definition of the range 
Element de încălzire: Element de încălzire din steatit 
aflat în interiorul unei bucşe 
Protecţie anticorosivă: Centrală emailată + anod de 
magneziu 

Figura 2 - Element de încălzire steatit + anod de 
magneziu 
1.4.b. Caracteristici tehnice  
Vezi pagina 2. 

A: Anod de magneziu  B: Tijă  C: Element de încălzire cu imersie D: Placă E: Bucşă F: Element de încălzire 
steatit 
G: Anod PROfessional TECH. 
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1.5. Gamă steatit PROfessional TECH PTEC 

1.5.a. Definition of the range 
Element de încălzire: Element de încălzire din 
steatit aflat în interiorul unei bucşe 
Protecţie anticorosivă: Centrală emailată + anod 
PROfessional TECH. 
Soluţia exclusivă, sistemul PROfessional TECH 
este un sistem de protecţie anticoroziune anodic 
electronic cu un curent modulat. Asigură 
durabilitatea maximă pentru cazanul folosit la 
încălzirea apei, indiferent de folosirea unei ape 
dure sau dedurizate. Circuitul electronic asigură o 
diferenţă de potenţial între cazan şi electrodul de 
titan, pentru garantarea protecţiei optime a 
cazanului, şi prevenirea coroziunii. 

Figura 3 - Element de încălzire steatit + anod 
PROfessional TECH  

1.5.b. Caracteristici 
tehnice  

Vezi pagina 2. 

INSTALARE 

4. La efectuarea lucrărilor de întreţinere, vor fi 
asigurate următoarele: 

a. Un spaţiu liber de cel puţin 50 cm în faţa 
capacului de plastic pentru accesarea 
componentelor electrice. 
b. Acces direct la dispozitivul de siguranţă. 

5. Când aparatul este instalat într-o cameră aflată 
deasupra unui spaţiu locuit (mansardă, pod, tavan 
fals, etc.), izolaţi conductele şi montaţi un rezervor 
de colectare pentru golirea apei. Racordul la 
sistemul de canalizare este obligatoriu în toate 
situaţiile. 

Pentru evitarea consumului excesiv de 
energie, se recomandă ca încălzitorul de 

apă să fie poziţionat cât mai aproape posibil de 
punctele de consum pentru apa caldă (distanţă 
recomandată: nu mai mare de 8 metri). 

6. Recomandări pentru instalarea în baie (NF C15 
100)1 
Definiţie 
Volum carcasă (A): Volumul carcasei este volumul 
din exteriorul căzii de baie sau de duş, şi este 
limitat, pe o parte, de suprafaţa cilindrului vertical 
circumscrisă căzii de baie sau de duş şi, pe 
cealaltă parte, de planul orizontal aflat la 2,25 m de 
baza tăvii căzii de baie sau de duş. 
Volumul de protecţie (B): Volumul de protecţie este 
volumul de accesibilitate ce poate fi atins direct de 
persoana din cada de baie sau de duş, şi este în 
afara volumului carcasei. Acesta este delimitat de 
suprafaţa cilindrului, măsurat vertical, la 0,60 m de 
la marginea căzii de baie sau duşului şi planul 
orizontal aflat la 2,25 m de baza căzii de baie sau 
duş. 

1. Obligaţii legale şi recomandări privind instalarea 
produsului 
Înainte de instalarea acestui aparat citiţi cu atenţie 
instrucţiunile prezentate în acest manual. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la 
anularea garanţiei. 
1. Toate lucrările de instalare şi întreţinere pentru 
produs trebuie efectuate doar de personal calificat. 
Se va respecta legislaţia naţională în vigoare. Se 
vor respecta în special reglementările privind 
încălzitoarele de apă. 
2. Producătorul nu va fi responsabil pentru nici o 
avariere datorată instalării neprofesioniste sau 
inadecvate, sau nerespectării instrucţiunilor 
prevăzute în acest manual. 
3. Aparatul şi dispozitivul său de siguranţă trebuie 
să fie instalate într-o cameră unde nu vor fi supuse 
îngheţului. 

Figura 4 - Zonă instalare  

A: Volum carcasă B: Volum de 
protecţie 

A: Anod de magneziu B: Tijă C: Element de încălzire cu imersie D: Placă E: Bucşă 

F: Element de încălzire steatit G: Anod PROfessional TECH. 

1 Această reglementare este valabilă în Franţa iar instalatorul trebuie să fie la curent cu toate modificările 
ulterioare. Pentru instalarea în alte ţări vor fi respectate reglementările locale aplicabile. 
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Zone de fixare autorizate pentru încălzitorul de apă  
Încălzitoarele de apă fixe de joasă tensiune pot fi 
montate în volumul carcasei (A) cu condiţia să 
aibă un grad de protecţie de cel puţin IP 25 (IP 24 
în Franţa). 

Simbol: 

Doar încălzitoarele de apă fixe ce au un grad de 
protecţie de cel puţin IP 24 pot fi instalate în 
volumul de protecţie (B). 

Simbol: 

2. Instalarea produsului 

2.1. Materiale necesare 
2.1.a. Unelte şi materiale ce trebuie asigurate 
 Dacă peretele nu poate susţine greutatea 
încălzitorului de apă  un suport sau o trusă de 
fixare de tavan. 
 Dacă doriţi fixarea unui model orizontal pe 
un perete sau de tavan  un set de benzi de 
fixare. 
 Pentru etanşare: Cânepă şi pastă de 
etanşare sau o garnitură pentru racordurile cu 
filet, în funcţie de model. 
 Nivelă cu bulă de aer. 

Când încălzitorul de apă este montat cu console 
de fixare: 
 Pentru fiecare consolă de fixare  2 dibluri 
şi 2 şuruburi de beton cromate, tip Fischer M10, 
M12 sau M14. 
 Material necesar pentru găurire cu 
diametrul M10, M12 sau M14. 
 Cheie dinamometrică. 
 Piuliţe cu diametrul M10, M12 sau M14. 
 Şaibe cu diametrul M10, M12 sau M14. 

2.1.b. Accesorii 
Accesorii: indispensabile 
 Dispozitiv de siguranţă (corespunzător 
modelului). 
 Racorduri dielectrice. 
 Când presiunea apei este mai mare de 4,5 
bar  o reducţie presiune. 

Altele: 
 Robinet reţinere. 
 Vas expansiune apă caldă menajeră. 
 Robinet amestecător ce ajută la prevenirea 
arsurilor, deoarece temperatura nu depăşeşte 50 
°C la punctele de consum şi 60 °C în bucătărie 
(aceasta este o obligaţie legală în Franţa). 

2.2. Asamblare 
2.2.a. Instrucţiuni generale pentru console de 
fixare  

Montaţi consolele de susţinere pe un perete 
portant folosind şuruburi de fixare adecvate cu 
diametrul de 10 mm şi şaibe plate de oţel cu un 
diametru (exterior) de minim 24 mm şi maxim 30 
mm. 
IMPORTANT: VERIFICAŢI CA PIULIŢA SĂ FIE 
BINE STRÂNSĂ 

Figura 5 - Montare cu consolă fixare. 

Valori de instalare 

2.2.b. Model montat pe perete vertical VERT 

Poziţionaţi aparatul la cel puţin 50 cm de 
pardoseală şi cel puţin 5 cm de tavan pentru a 
uşura lucrările de întreţinere. (Figura 6) Acest 
model poate fi instalat şi pe un suport (opţional), 
dar trebuie neapărat să fie fixat de un perete 
portant folosind o consolă de fixare superioară. 
Verificaţi ca suportul instalat să fie adecvat pentru 
modelul de încălzitor de apă şi diametrul respectiv, 
şi să fie corect asamblat şi instalat.  

Recomandăm folosirea unui suport ce 
este compatibil cu produsele proiectate 
de acest producător. 

Folosiţi şablonul de instalare imprimat pe 
ambalajul încălzitorului de apă. 
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Figura 6 - Valori instalare 

Inversaţi clemele de referinţă albastră şi roşie pentru 
conducte (Figura 8). Racordul de apă caldă va fi 
efectuat pe conductele superioare. 

Figura 8 - Element orizontal pe elementul de protecţie - 
conducte de alimentare pe partea stângă 

Versiune HORBas HORB cu conducte de intrare şi 
ieşire apă cu piuliţă inelară. 

Acest aparat este proiectat pentru montare orizontală
pe perete; conductele de alimentare se află la bază
(Figura 9). 

2.2.C. Model orizontal HORD 
Acest aparat este proiectat pentru montare orizontală pe 
perete, cu două console de fixare montate pe perete 
(Figura 7-8). Se poate de asemenea instala pe 
pardoseală sau pe tavan dacă este nevoie, folosind un 
set de benzi (opţional). 
În această situaţie consultaţi instrucţiunile de instalare 
furnizate cu setul de benzi.  
Versiune HORDroit cu conducte de intrare şi ieşire apă 
cu element de protecţie. Modelul este deja asamblat din 
fabrică astfel încât poate fi instalat orizontal pe un 
perete; conductele de alimentare se află pe partea 
dreaptă a aparatului (Figura 7). 

Figura 9 - Model orizontal cu piuliţă sferică 

Figura 7 - Element orizontal pe elementul de protecţie - 
conducte de alimentare pe partea dreaptă 

Când conductele sunt poziţionate pe partea stângă, este 
absolut obligatoriu ca baza electrică să fie îndepărtată 
pentru poziţionarea elementului de încălzire cu imersie în 
partea inferioară a aparatului.  

A: Apă caldă B: Apă rece C: Dispozitiv siguranţă D: Robinet de închidere E: Racord dielectric 
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2.2.d. Modele STAB pe structuri de bază 
Acest aparat este prevăzut cu o structură de bază 
ce este fixată pe produs din fabrică.  
Montaţi aparatul pe o suprafaţă perfect plană şi 
plată. 
Figura 10 - Model pe structură de bază 

Figura 11 - Model pe structură de bază 

3. Racord apă 
1. Presiunea de funcţionare este indicată pe placa 
de date a încălzitorului de apă (vezi încălzitorul de 
apă). 
2. Încălzitorul de apă trebuie să fie prevăzut cu un 
dispozitiv de siguranţă ce se conformează
legislaţiei naţionale în vigoare, conectat la 
conducta de apă rece. Recomandăm folosirea 
dispozitivelor cu membrană. 

Dispozitivul de siguranţă trebuie să fie 
montat cât mai aproape posibil de 
intrarea de apă rece a încălzitorului de 
apă iar CURGEREA APEI NU VA FI 
BLOCATĂ DE nici un fel de dispozitiv. 
Dacă, din motive tehnice, dispozitivul de 
siguranţă nu se poate monta cu un 
racord direct pe intrarea de apă rece, 
racordul de instalare trebuie să fie rigid 
şi va fi întotdeauna realizat folosind un 

material capabil să reziste la presiuni de 
cel puţin 7 bar şi temperaturi ridicate. 
Racordul de golire al dispozitivului de 
siguranţă nu va fi niciodată blocat şi 
trebuie să fie conectat la o conductă de 
golire verticală cu un diametru ce este 
cel puţin egal cu cel al conductei de 
racord la dispozitiv, cu o pâlnie ce 
asigură un spaţiu liber de cel puţin 20 
mm şi duce spre exterior. Conductele 
trebuie instalate într-o cameră ce nu 
este supusă condiţiilor de îngheţ, cu 
pantă descendentă. 

3. Racordul unui încălzitor de apă la conductele 
de cupru se va face folosind un racord dielectric. 
Aceste racorduri dielectrice sunt disponibile 
opţional sau standard, în funcţie de modelul 
achiziţionat. 
Dacă aveţi un singur conector dielectric, acesta 
trebuie prevăzut pe ieşirea de apă caldă! 
4. Când presiunea de intrare a reţelei este mai 
mare de 4,5 bar, se va instala un reductor de 
presiune în amonte de dispozitivul de siguranţă. 
5. Când sistemele de apă au următoarele 
caracteristici: 
 Conducte înguste. 
 Robinete cu plăci ceramice / baterii 
amestecătoare. 

Un dispozitiv "de stabilizare şoc pneumatic" sau un 
vas de expansiune apă caldă menajeră adecvat 
sistemului va fi instalat cât mai aproape posibil de 
robinete. 
6. Pentru a preveni apariţia arsurilor folosiţi robinete 
amestecătoare adecvate, ce asigură nedepăşirea 
temperaturii de 50 °C la punctele de consum (aceasta 
este o obligaţie legală în Franţa). 

Recomandăm prevederea unui 
robinet de reţinere în amonte de 
dispozitivul de siguranţă. 

Vezi figurile 6, 7, 8, 9 şi 11. 

Figura 10 - Model pe structură de bază
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4. Racord electric 

4.1. Considerente importante 

IMPORTANT 
 Sistemul trebuie să fie prevăzut cu un 
comutator ce are o deschidere de 3 mm între 
contacte. Circuitul trebuie să fie protejat cu 
siguranţe sau comutatoare ce sunt calibrate în 
conformitate cu puterea încălzitorului de apă. 
 Încălzitorul de apă electric trebuie să fie 
racordat în conformitate cu reglementările 
europene iar racordurile trebuie întotdeauna să se 
conformeze legislaţiei naţionale în vigoare. Linia 
trebuie să fie protejată cu un comutator diferenţial 
de 30 mA.  
 Racordul electric al unui aparat fix va fi 
efectuat folosind un cablu rigid cu secţiunea 
adecvată şi un cablu de împământare 
verde/galben: Consultaţi legislaţia naţională în 
vigoare privind sistemele electrice (cerinţa minimă
va fi 3 x 2,5 mm2 monofazat şi 4 x 2,5 mm2 trifazat 
pentru un nivel de putere de până la 3000 W). 

ATENŢIE: Aparatul TREBUIE să fie împământat! 
Nu folosiţi conductele pentru racordul de 
împământare. 

DIAGRAMA DE CABLARE ESTE 
FIXATĂ PE APARAT: ACEASTA VA FI 
FOLOSITĂ CA REFERINŢĂ. 

4.2. Model trifazic vertical VERT HORD, HORB, 
versiune MT 
Aparatele verticale trifazice sunt deja cablate 400 V 
TRIFAZIC la livrare. Acestea pot fi conectate la 
230 V trifazic sau 230 V monofazat. 

4.3. Model independent STAB MT 
Modelele stabile 200-250 & 300 litri sunt deja 
cablate la 230 V monofazat la livrare. Acestea pot 
fi cablate la 230 V trifazic sau 400 V trifazic. 
Modelul stabil de 500 de litri este cablat la 400 V 
trifazic din fabrică. Racordul electric al aparatului 
va fi efectuat doar folosind borne termostat sau 
placa de conexiuni a aparatului. 

ORICE RACORD DIRECT LA 
ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE ESTE 
PERICULOS ŞI ESTE STRICT 
INTERZIS. 

4.4. PROfessional TECH (PTEC) 
Anodul de protecţie al centralei este controlat de 
un P.C.B. alimentat la curentul reţelei sau folosind 
o baterie proiectată pentru sisteme ce funcţionează
în modul zi/noapte, pentru a asigura protejarea 
centralei pe timpul zilei. 

Funcţionarea corectă a sistemului de protecţie 
NECESITĂ O SURSĂ DE ALIMENTARE 
PERMANENTĂ (reţea sau baterii). Aparatul nu 
poate fi lăsat fără alimentare pentru mai mult de 48 
de ore. 
1) Alimentare energie timp de noapte + baterii  
 Element de încălzire  Alimentare energie 
timp de noapte (exclusiv sau program 
temporizator dublu) (Figura 12).  
 PROfessional TECH  Funcţionare cu 
baterii.* 

* Încălzitoare apă electrice, proiectate pentru 
alimentare cu energie pe timp de noapte, sunt 
prevăzute cu baterii Ni-Mh ce sunt încărcate în 
fiecare noapte, protejând astfel centrala pe timpul 
zilei. 

ATENŢIE: 
Bateriile nu au o durată de viaţă nelimitată: Este 
recomandată înlocuirea acestora după o perioadă 
de folosire de unul sau doi ani. 
Pentru a garanta protecţia completă a centralei, 
orice baterii defecte trebuie să fie înlocuite. Dacă 
bateriile nu sunt înlocuite, garanţia va fi anulată. 

Figura 12 - PROfessional TECH Alimentare 
energie timp de noapte + baterii 

2) Alimentare energie permanentă 
 Element de încălzire PROfessional TECH 
 Sursă de alimentare continuă (Figura 13). 
 Funcţionare fără baterie. 

Figura 13 - Alimentare energie permanentă 
PROfessional TECH
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3). Alimentare energie timp de noapte + sursă 
alimentare permanentă 
 Element de încălzire  Alimentare energie 
timp de noapte (exclusiv sau program 
temporizator dublu). 
 PROfessional TECH  Sursă alimentare 
permanentă de la o linie de alimentare 230 V, 
separat faţă de linia circuitului de încălzire (Figura 
14). 

Figura 14 - PROfessional TECH Alimentare 
energie timp de noapte + sursă 
alimentare permanentă 

IMPORTANT: DOAR PENTRU ÎNCĂLZITORUL 
DE APĂ TRI PROFESSIONAL TECH, ACESTA 
TREBUIE ÎNTOTDEAUNA ALIMENTAT DE LA 
230 V SAU 400 V CA. ÎN CAZUL ALIMENTĂRII 
DE LA REŢEAUA TRIFAZICĂ 400 V: RACORD 
PROfessional TECH ÎNTRE DOUĂ FAZE 400 V ÎN 
CAZUL REŢELEI DE ALIMENTARE 230 V 
TRIFAZIC SAU 230 V MONOFAZIC: RACORDUL 
PROFESSIONAL TECH ÎNTRE FAZE 230 V.  

(Respectaţi cablarea electrică descrisă pe eticheta 
de cablare electrică) 

5. Pregătirea centralei pentru utilizare 

ATENŢIE: Aparatul nu va fi niciodată alimentat 
când este gol, deoarece acest lucru poate duce la 
avarierea componentelor electrice. 
 Umpleţi centrala prin deschiderea 
robinetului de intrare apă de pe dispozitivul de 
siguranţă. 
 Deschideţi robinetul de apă caldă pentru ca 
aerul acumulat în interiorul încălzitorului de apă 
să fie evacuat. 
 Închideţi robinetul de apă caldă atunci când 
iese apă din el. 
 Verificaţi ca baza şi suprafeţele de etanşare 
să fie etanşe. Acolo unde este necesar, re-
strângeţi şuruburile bazei (recomandat între 7 şi 
10 Nm - cheie dinamometrică) sau ataşamentelor.
 Porniţi aparatul. 

Nu blocaţi deschiderea dispozitivului de siguranţă. 

UTILIZARE 

1. Introducere 
1.1. Considerente utilizator 
1. Instalarea încălzitorului de apă este 
responsabilitatea cumpărătorului. 
2. Pregătirea aparatului, lucrările de întreţinere şi 
lucrările de reparaţii vor fi efectuate doar de 
personal calificat. Aceste persoane trebuie să
acţioneze în conformitate cu legislaţia naţională în 
vigoare. Se vor respecta în special reglementările 
privind încălzitoarele de apă. 
3. Producătorul nu va fi responsabil pentru nici o 
avariere datorată instalării neprofesioniste sau 
inadecvate, sau nerespectării legislaţiei în vigoare 
sau instrucţiunilor prevăzute în acest manual. 
4. Utilizatorul final este responsabil pentru 
reciclarea aparatului după ce nu mai poate fi 
utilizat. Pentru informaţii suplimentare consultaţi 
partea introductivă a acestui manual 1.1. 
Reglementări privind transportul, depozitarea şi 
reciclarea. 

2. Recomandări de utilizare 
2.1. Reglare temperatură 
Recomandăm ca termostatul să nu fie setat la 
poziţia maximă, pentru evitarea acumulării de 
calcar şi prevenirea arsurilor. Este totuşi esenţial 
să găsiţi un compromis adecvat pentru a evita 
proliferarea bacteriilor şi a preveni depunerile 
excesive în încălzitorul de apă. 
Pe de altă parte, pentru a preveni arsurile, se va 
folosi o baterie amestecătoare adecvată pentru ca 
temperatura să nu depăşească 50 °C în oricare 
din punctele de consum. Această reglementare 
este obligatorie în Franţa. 

La folosirea unei baterii amestecătoare la 
punctul de consum, recomandăm ca 
temperatura să fie setată la aproximativ 60°C. 

2.2. Întreţinere 
 Lunar, activaţi robinetul, supapa 
dispozitivului de siguranţă pentru a preveni 
acumularea depunerilor. Înlocuiţi dispozitivul de 
siguranţă cel puţin la fiecare 5 ani sau, dacă este 
nevoie, mai frecvent. 
 Aparatul trebuie să fie golit anual (de două
ori pe an dacă apa este tratată cu un dedurizator) 
pentru următoarele operaţiuni: 

1. Verificare stare anod de magneziu. 
2. Îndepărtare toate depunerile din 
centrală. Contactaţi instalatorul. 
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2.3. Leduri indicatoare 
2.3.a. Indicator 
încălzire 

Indicator încălzire ON: încălzire  
Indicator încălzire OFF: Fără 
încălzire 

2.3.b. Gamă steatit PROfessional TECH  
Anodul de protecţie al centralei este controlat de 
un P.C.B. alimentat la curentul reţelei sau folosind 
o baterie proiectată pentru sisteme ce funcţionează
în modul zi/noapte, pentru a asigura protejarea 
centralei pe timpul zilei. Sistemul PROfessional 
TECH nu poate fi lăsat fără alimentare electrică
pentru mai mult de 48 de ore. 

Figura 15 - PROfessional TECH: lumini 
Indicator luminos verde PORNIT - Indicator 

luminos roşu OPRIT: 

Indicator luminos roşu PORNIT: Contactaţi 
instalatorul. 

Indicator luminos verde OPRIT: Centrala nu 
mai este protejată de coroziune. Contactaţi 
instalatorul. 

La racordarea la alimentare folosind un program 
temporizator dublu sau program de noapte exclusiv 
(doar pentru modelele cu baterie), ledul indicator 
verde se aprinde dar este foarte slab pentru 
primele 48 de ore în conformitate cu starea de 
încărcare a bateriei. Verificaţi ledul indicator după
48 de ore de funcţionare. 

Pentru a garanta protecţia completă a 
centralei (led verde aprins), orice baterii 
defecte trebuie să fie înlocuite. Dacă 

bateriile nu sunt înlocuite, garanţia va fi anulată. 
Este recomandată înlocuirea acestora după o 
perioadă de folosire de unul sau doi ani. 
2.4. Golire folosind dispozitivul de siguranţă 
Datorită expansiunii apei în faza de încălzire, 
picurarea prin dispozitivul de siguranţă (până la 3% 
din capacitatea nominală) este normală. Citiţi 
instrucţiunile pentru asamblarea sigură. Se poate 
instala un vas de expansiune pentru prevenirea 
acestei scurgeri. 

ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 

1. Întreţinere 
Aparatul trebuie să fie golit anual (de două ori pe 
an dacă apa este tratată cu un dedurizator) pentru 
următoarele operaţiuni: 
1. Verificare stare anod de magneziu. 
2. Îndepărtare toate depunerile din centrală. 
Recomandăm ca funcţionarea dedurizatorului 
pentru apă să fie verificată periodic. Duritatea 
reziduală nu poate fi mai mică de 15 °F. Un nivel 
de duritate a apei prea mic va duce la anularea 
garanţiei. 
1.1. Golire 
 Întrerupeţi alimentarea cu electricitate 
înainte de efectuarea oricăror lucrări asupra 
aparatului. 
 Opriţi alimentarea cu apă rece la intrare. 
 Deschideţi robinetul de apă caldă pentru 
golirea apei. 
 Deschideţi robinetul de golire de pe 
dispozitivul de siguranţă iar apa va ieşi prin 
orificiul de golire. 

1.2. îndepărtare acumulări - verificare anod 
 Goliţi aparatul (vezi mai sus).  
 Îndepărtaţi elementul de protecţie şi 
desfaceţi baza (pot exista scurgeri de apă 
reziduală).  
 Pentru desfacerea capacului procedaţi ca 
în figura 21. Pentru montare repetaţi operaţiunea 
în sens invers. 
 Curăţaţi centrala: Fără a folosi obiecte 
metalice sau substanţe chimice, îndepărtaţi orice 
depuneri pe elementele electrice sau perie 
(steatit), pe carcasa corespunzătoare şi pe baza 
centralei. 
 Dacă se foloseşte anodul de magneziu, 
verificaţi starea acestuia: Anodul de magneziu 
este consumat progresiv în funcţie de calitatea 
apei, pentru a preveni corodarea centralei. Când 
diametrul este mai mic de 15 mm (pentru gama 
armată) / 10 mm (pentru gama steatit), sau când 
volumul total este mai mic de 50% din volumul 
iniţial, anodul trebuie să fie înlocuit.  
 Folosiţi o garnitură nouă de câte ori montaţi 
baza după ce a fost demontată.  
 La strângerea şuruburilor folosiţi o tehnică
de strângere în cruce. Cuplul de strângere trebuie 
să fie între 7 şi 10 Nm. 
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2. Probleme, cauze şi soluţii 
Problemele cele mai obişnuite sunt 
prezentate mai jos. Sunt de asemenea 
furnizate diferitele cauze şi acţiunile 
recomandate. 

Figura 21 - Fixare capac 
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CAUZE POSIBILE ACŢIUNE RECOMANDATĂ 

C
A

U
Z

E
 Ş

I S
O

L
U
Ţ

II
 

Întrerupere putere (în faza de încălzire) Verificaţi siguranţele şi înlocuiţi dacă este nevoie.
Reglare incorectă temperatură folosind termostatul Reglaţi termostatul (+ spre dreapta, + spre stânga)
Siguranţă supraîncălzire termostat electronic activată (aparat 
supraîncălzit) 

Vezi 1). 

Elemente de încălzire defecte Vezi 2). 
Programare zi/noapte inadecvată Acolo unde e necesar, reactivaţi încălzirea în 

timpul zilei 
Defecţiune termostat Vezi 1). 
Acumulare calcar în interiorul aparatului şi/sau dispozitivului de 
siguranţă 

Îndepărtaţi depunerile. Dacă este nevoie, înlocuiţi 
dispozitivul de siguranţă 

Presiune alimentare apă Verificaţi presiunea de alimentare. Dacă este 
necesar instalaţi un reductor presiune.

Debit alimentare cu apă Verificaţi conductele 
Defect şicană sau inserţie Contactaţi Centrul de asistenţă tehnică
Îndepărtare depuneri de pe dispozitivul de siguranţă Înlocuiţi dispozitivul de siguranţă
Defecţiune circuit PROfessional TECH Vezi 3). 
Baterii consumate sau insuficient încărcate Vezi 4). 
Lipsă alimentare energie pentru circuit PROfessional TECH Verificaţi ca circuitul să fie alimentat cu energie
Centrală goală Umpleţi centrala 
Racordul cu mufă rapidă nu este conectat Conectaţi racordul cu mufă rapidă
Circuit electrod defect Verificaţi circuitul 
Starea cablurilor de la conectorul circuitului electronic Verificaţi cablurile 
Împământare conector electrod Verificaţi cablarea 
Capacitatea aparatului este insuficientă pentru cerinţe
Corodare încălzitor de apă Goliţi încălzitorul de apă şi verificaţi să nu existe 

coroziune internă. Dacă există, înlocuiţi încălzitorul 
de apă 

Dezvoltare bacterii Goliţi şi curăţaţi aparatul şi înlocuiţi anodul folosind 
un model cu anod de magneziu

Defecţiune garnitură bază Înlocuiţi garnitura (garnitura trebuie înlocuită la 
fiecare îndepărtare a bazei!)
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1) Înlocuire sau resetare termistat 

Dacă termostatul este dezactivat, resetaţi-l şi 
determinaţi cauza (scurtcircuit, termostat defect, 
etc.). 
ATENŢIE: Fiecare termostat este proiectat pentru 
a fi resetat de maxim două sau trei ori! Dacă 
termostatul este înlocuit, respectaţi codul prezentat 
pe diagrama de cablare din interiorul sau 
apropierea capacului ce protejează piesele 
electrice. 
2). Înlocuire element de încălzire 
Verificaţi valoarea în Ohm pentru elementul de 
încălzire şi, dacă este nevoie, înlocuiţi. O valoare 
de rezistenţă nulă arată un element de încălzire 
defect, iar o valoare infinită arată un element 
scurtcircuitat. În ambele cazuri, elementul de 
încălzire trebuie înlocuit. 
Gama armată 
Aparatul trebuie să fie golit înainte de înlocuirea 
elementului de încălzire armat. Gamă steatit - 
gamă steatit PROfessional TECH 
Nu este necesară golirea aparatului înainte de 
înlocuirea elementului de încălzire. În timpul 
procedurii de asistenţă tehnică pentru un încălzitor 
de apă cu steatit, este absolut obligatoriu 
înlocuirea separatorului de plastic între termostat şi 
elementul de încălzire din încălzitorul de apă  
deoarece acesta garantează funcţionarea corectă
a aparatului. 

Separator plastic / A: Separator plastic 
3) Înlocuire circuit electronic 
Gamă steatit PROfessional TECH PTEC. Înainte 
de executarea oricăror lucrări, verificaţi izolarea 
aparatului de reţeaua de alimentare electrică. 
Înlocuirea circuitului electronic este un proces 
foarte simplu. După îndepărtarea protecţiei de 
plastic: 

 Deconectaţi celula de depozitare (apăsaţi 
conectorul de pe celulă). 
 Deconectaţi cele 2 fire de la circuitul 
electronic către panoul conectare sursă 
alimentare. 
 Deconectaţi racordul mufă rapidă cu 
dispozitivul de protecţie deplasare ce conectează 
circuitul la centrală şi electrod. 
 Deconectaţi circuitul electronic de la suport 
(cleme de material plastic la colţuri). 
 Înlocuiţi circuitul defect cu unul nou. 
Repetaţi procedura descrisă mai sus în ordine 
inversă. 

4) Înlocuiţi bateria 
Gamă steatit PROfessional TECH  
Celula de depozitare este înlocuită prin 
deconectarea conectorului de fixare şi înlocuirea 
celulei vechi cu una nouă, reîncărcabilă, Ni-Mh 
minim 9 Volţi 150 mAh. 
2.1. Centrul de asistenţă tehnică 
Dacă problema persistă contactaţi Centrul de 
asistenţă tehnică: 

FRANŢA Belgia şi 
MTS S.A. Luxemburg 
Carre Pleyel MTS Benelux s.a./nv 
5 Rue Pleyel 1 A, W.A. Mozartlaan 
93 521 Saint Denis 1620 Drogenbos 
Cedex
Tel: 01 55 84 94 94 Tel: 02/333 48 88 
Fax: 01 55 84 96 10 Fax: 02/333.48 89 

2.2. Întreţinere, piese de schimb 
Pentru a cere lista pieselor de schimb, contactaţi 
centrul piese de schimb relevant. 
Înlocuirea pieselor electrice va fi efectuată doar de 
personal calificat. 

FRANŢA Belgia şi 
MTS S.A. Luxemburg 
Pieces de rechanges MTS Benelux s.a./nv 
(Piese de schimb) 
B.P. 45Tressignaux 
Tel: 02 96 65 33 33 
Fax: 02 96 70 28 59 Tel: 02/333.48.22 

Fax: 02/333.48.49 
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CONDIȚII DE GARANȚIE 

Prefaţă: Următoarele prevederi nu pot fi folosite pentru a 
reduce sau anula revendicările statutare contra defectelor 
ascunse (art. 1611 şi modificările ulterioare din Codul civil). 

Dată fiind natura tehnică a produsului şi pentru a garanta 
siguranţa şi protecţia consumatorului, încălzitorul de apă
electric trebuie să fie instalat, pus în funcţiune şi întreţinut 
periodic de un profesionist calificat în conformitate cu 
instrucţiunile furnizate în manualul de instalare şi respectând 
standardele industriei. Aparatul trebuie să fie folosit în mod 
normal, în conformitate cu standardele industriei şi 
instrucţiunile furnizate în manualul de instalare. 

În asemenea condiţii, garanţia noastră va fi executată prin 
înlocuire, dacă este necesar, a aparatului sau trimiterea 
gratuită către distribuitor sau instalator a pieselor recunoscute 
ca fiind defecte de departamentul nostru tehnic exclusiv 
costurile cu manopera, costurile de transport, orice 
compensaţii sau prelungiri de garanţie. Garanţia va intra în 
vigoare de la data instalării, cu factura serviciilor de instalare 
reprezentând dovada; în lipsa oricăror documente 
doveditoare, data de la care garanţia intră în vigoare este data 
producţiei menţionată pe placa de identificare montată pe 
încălzitorul de apă, această dată fiind extinsă cu 3 luni. 

Rezervorul de apă caldă este garantat 
pentru o perioadă de 5 ani atunci când 

este vorba de modelele electrice de la 50 
la 500 de litri; pentru centralele de apă 

caldă cu flux continuu se aplică o garanţie 
de 3 ani.                                                

Componentele electrice şi piesele 
detaşabile sunt garantate pentru o 

perioadă de doi ani pentru toate modelele. 

N.B.: Cheltuielile şi daunele produse de instalarea 
defectuoasă (de exemplu: Îngheţ, supapă de siguranţă
neconectată la ieşirea apei uzare, lipsă rezervor colectare) 
sau accesul dificil nu vor fi taxate în nici o situaţie către 
producător. 

Defectările datorate următoarelor condiţii nu sunt acoperite de 
garanţie: 
Condiţii de mediu neobişnuite: 
> Poziţionarea aparatului într-un loc în care este supus 
îngheţului sau intemperiilor. 
> Alimentarea aparatului cu apă de ploaie, apă de fântână, 
sau apă ce are un conţinut ridicat de substanțe agresive şi, ca 
urmare, nu se conformează legislaţiei naţionale în vigoare. 
Duritatea apei curente trebuie să fie mai mare de 12°F. 
Folosirea unui agent de dedurizare nu afectează garanţia, cu 
condiţia dozării corecte a acestuia, supusă monitorizării şi 
întreţinerii periodice. În acest caz, duritatea reziduală trebuie 
să fie mai mare de 15°F. 

> Presiunea apei mai mare de 4,5 bar. 
> Diferitele daune produse de loviri sau căderi în timpul 
manipulării după ce aparatul a fost livrat. 
> În special, daunele produse de inundaţii ce ar fi putut fi 
prevenite dacă încălzitorul de apă ar fi fost reparat imediat. 
Garanţia de aplică doar pentru încălzitorul de apă şi 
componentele sale, cu excepţia parţială (sau integrală) a 
sistemului electric sau hidraulic al aparatului. 
> Alimentare electrică cu valori semnificative de 
supratensiune. Sistemul care nu este conform cu 
reglementările, legislaţia naţională în vigoare sau care este 
executat neprofesionist, în special: 
> Absenţa sau instalarea incorectă a dispozitivului de 
siguranţă. 
> Instalarea unui dispozitiv de siguranţă care nu se 
conformează cu legislaţia naţională în vigoare şi utilizarea 
unui dispozitiv de siguranţă uzat în interiorul unui încălzitor de 
apă nou instalat. 
> Modificarea reglării dispozitivului de siguranţă după lucrări 
de instalaţii neobişnuite. 
> Folosirea unei trepied ce nu a fost autorizat de producător, 
sau care nu a fost instalat în conformitate cu instrucţiunile 
prezentate în acest manual. 
> Coroziune anormală datorată conexiunilor hidraulice 
incorecte (contact direct fier - cupru); lipsa armăturilor de 
izolare. 
> Racord electric incorect care nu se conformează cu 
legislaţia în vigoare privind instalaţiile, împământare incorectă, 
folosirea unui cablu o secţiune insuficientă, nerespectarea 
diagramei de cablare furnizate, etc. 
> Pornirea aparatului fără să fie întâi umplut (încălzire 
uscată). 
> Instalarea fără rezervor de colectare conform 
recomandărilor din paragraful 1.1. 
> Aparatul este instalat într-o cameră îngustă fără acces la 
piesele electrice. 
> Utilizarea de piese de schimb ce nu au fost autorizate de 
producător. 

Întreţinere insuficientă: Încălzitorul trebuie să fie supus unei 
întreţineri anuale: 
> Depuneri anormale pe elementele de încălzire şi 
dispozitivele de siguranţă. 
> O lipsă de întreţinere cu privire la dispozitivul de siguranţă, 
având ca rezultat o presiune excesivă. 
> Componentele supuse unor impacturi externe. 
> Modificarea sistemelor originale fără aprobarea 
producătorului sau folosirea de piese de schimb ce nu au fost 
specificate de producător. 
> O lipsă de întreţinere cu privire la aparat în sine, în special 
cu privire la înlocuirea anodului atunci când este necesar. 
> Neînlocuirea bateriilor într-un aparat care le folosește, sau 
înlocuirea bateriilor reîncărcabile cu baterii ce nu se 
conformează cerinţelor prezentate în aceste instrucțiuni. 

Garanția este limitată la schimbarea sau repararea aparatelor 
şi componentelor ce sunt recunoscute ca prezentând un 
defect de fabricație. Dacă este nevoie, piesa sau produsul vor 
fi trimise la una din fabricile noastre, după stabilirea unui 
acord cu Centrele de asistență tehnică. Toate cheltuielile 
aferente manoperei, transportului, ambalării şi manipulării vor 
fi plătite de utilizator. Înlocuirea sau repararea unei 
componente din interiorul unui aparat nu poate, în nici o 
situaţie, să ducă la obţinerea de daune. 
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