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WATERPROOFING MEMBRANE  
FATRAFOL 810 

 
 

PRODUCT DESCRIPTION  
FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA) is a roofing membrane on the basis of PVC-P reinforced with 
a polyester grid. It is resistant to UV-radiation and can be exposed to the direct weathering 
influences. 
FATRAFOL 810 (810 AA) is produced by calendering and lamination, FATRAFOL 810/V by a 
multi-extrusion processing. FATRAFOL 810 AA has a higher fire resistance. All the production 
variants are described by this Technical Data Sheet - further like FATRAFOL 810, only. 

 
 

USAGE   
FATRAFOL 810 is identified first of all for making the one-layer coating coverings  of 
flat roofs, mechanically anchored to the underley without loading layer. FATRAFOL 
810 can be used also for the roofs being partly loaded. 
If a foamed polystyrene or element of asphalt is an adjacent layer of the sheet coat in 
the roofing covering, there is necessary to hinder them from the direct contact with - 
by a separation layer of textile of synthetic fibres of a square mass of 300 g/m2 at 
least. The membrane separation can be made also with a glass fleece of a square 
mass of 120 g/m2 at least under the application of softened polystyrene.  
FATRAFOL 810 must not be used as a waterproofing layer at any building 
constructions containing tars.  

 
 

 
APPLICATION  

The laying of FATRAFOL 810 can be made by specialized and for this purpose trained building 
organization at the constructions. FATRAFOL 810 is applied conformable with fundamentals 
being set and described in a Construction and Technologic Instruction of the producer, being 
valid in the time of waterproofing providing. The membrane must be fixed to a stable part of a 
roofing coating by suitable way and it is by means of special anchoring elements. The kind of 
anchoring must be proposed for the particular applications so for being the membrane secured 
from the dimensional changes and wind suction.   
The membrane can be mutual jointed by welding of hot air, heat key or by sticking of 
tetrahydrofuran. The laying and jointing can be made under the temperature from -5 °C , the 
sticking by tetrahydrofuran can be made under dry condition above +15 °C, only. 
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FATRAFOL 810 
 
PRODUCT DATA 

FATRAFOL 810 meets the requirements of the Standard EN 13956. 
 
DIMENSIONS: 

 
Thickness [mm] 
( SN EN 1849-2) 

Width [mm] 
( SN EN 1848-2) 

Length [m] 
( SN EN 1848-2) 

Quantity [m2] 

FATRAFOL 810 
 

1.20 (-0.06; +0.12) 
1300 (-6; +13) 
650 (-3; +6) 
215 (-2; +4) 
160 (-2; +4) 

20 (-0; +1) 
20 (-0; +1) 
40 (-0; +2) 
40 (-0; +2) 

26 
13 
8.6 
6.4 

 
1.50 (-0.07; +0.15) 

1300 (-6; +13) 
650 (-3; +6) 

20 (-0; +1) 
20 (-0; +1) 

26 
13 

2.00 (-0.10; +0.20) 1200 (-6; +12)  15.4 (-0; +0.75) 20 
FATRAFOL 810/V 

1.20 (-0.06; +0.12) 2000 (-10; +20) 
1000 (-5; +10)   

25 (-0; +1) 
25 (-0; +1) 

50 
25 

1.50 (-0.07; +0.15) 2000 (-10; +20) 
1000 (-5; +10)   

20 (-0; +1) 
20 (-0; +1) 

40 
20 

1.80 (-0.09; +0.18) 2000 (-10; +20) 
1000 (-5; +10)   

16.5 (-0; +0.8) 
16.5 (-0; +0.8) 

33 
16.5 

FATRAFOL 810 AA 
1.50 (-0.07; +0.15) 1300 (-6; +13) 20 (-0; +1) 26 

 
 

COLOUR:  
FATRAFOL 810 is produced in a basic colour of the upper layer of light grey - No. 
2761 and in colour variants of dark gray - No. 2003, orange - No. 3105, red - No. 
3104, blue - No. 9113 and glaucous - No. 7060. 
 
PACKING, TRANSPORT, STORAGE: 
FATRAFOL 810 is packed into the rolls, which are laid on the wood pallets and fixed 
by a packing film. FATRAFOL 810 must be transported in covered transporting 
means and stored in original closed packing. The recommended storage temperature 
is from -5 °C to +30 °C. There is necessary to protect the product from pollution at the 
building site. There is recommended to protect it from weathering influences till the 
processing time.  
 
 
 
 
 
 

Page: 2/4 
 



 
 
 
 
 

Technical Data Sheet: TL 5-1008-06 
               Issue Nr :                     5 

  Effective from :           9.11.2008 
 
 
 

 

FATRAFOL 810 
 
TECHNICAL PARAMETERS: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*)      The samples pass also *)     The samples meets also at the pressure of 60 kPa. 
**)  The FATRAFOL 810 AA achieved within a given ply-structure of roofing coat a classification of AA 
rating according to BS 476-3:1958. 
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Characteristic Test standard   Values of individual product thicknesses    
  1.20 mm 1.50 mm 1.80 mm 2.00 mm 
Visible defects EN 1850-2 meets 
Straightness EN 1848-2  50 mm 
Flatness  EN 1848-2  10 mm 
Water tightness to liquid state,  
10 kPa *) 

EN 1928 
method B 

meets 

 Reaction to fire  EN 13501-1 Class E 
Characteristics of roof exposed  
to external fire **) 

ENV 1187 
BROOF (t1), BROOF (t3) 

Joint peel resistance EN 12316-2  250 N/50 mm 
Join shear resistance  EN 12317-2  810 N/50 mm 
Tensile strength       EN 12311-2  900 N/50 mm 
Elongation at brake method A  15 % 
Impact resistance EN 12691 

method A 
meets 1750 mm 

Impact resistance EN 12691 
method A 

meets 2000 mm 

Resistance to static load       EN 12730  
method B 

meets 20 kg 

Tear resistance   EN 12310-2  160 N 
Dimensional stability EN 1107-2 max. ± 0.3 % 
Foldability at low temperature EN 495-5  -30 °C 
Exposition to UV-radiation,  
higher temperature and water   

EN 1297 
meets, grade 0 

Water vapour properties -  
factor μ 

EN 1931 
21000 ± 3000 
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FATRAFOL 810 

 
SAFETY INSTRUCTION 

FATRAFOL 810 is not classified as a dangerous substance in term of law of chemical 
substances. 
 
Scrap disposal  
FATRAFOL 810 must be disposed conformable with valid legal regulations. The clear scrap 
can be recycled, scrap not suitable for recycling you can depony. Waste, polluted by 
dangerous substances, is necessary to dispose by burning in the incinerator of dangerous 
wastes. 
 
Safety at work and health protection  
There is necessary to keep all safety, hygienic and fire regulations valid in the time of laying 
and membrane joining. 

 
 

RELATED DOCUMENTATION   
o Construction and technologic regulation of roofing waterproofing system FATRAFOL-S 
o Manufacturing control system certificate No. 1390-CPD-0026/06/Z of  waterproofing 

membrane FATRAFOL 810 according to Standard  
o SN EN 13956:2006, emitted by CSI, a. s., Prague, workstation Zlín 
o Manufacturing control system certificate No. 1390-CPD-0033/06/Z of  waterproofing 

membranes FATRAFOL 810/V according to Standard SN EN 13956:2006, emitted by CSI, 
a. s., Prague, workstation Zlín 

o Certificate EN ISO 9001 and EN ISO 14001 No. PRA 0003830, emitted by LRQA   
  

 
 
PRODUCE :  

Fatra, j.c., T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic 
 

                                                        tel.: +420 577 50 1111 (2263)  e-mail: fatrafol@fatra.cz 
                                                        fax: +420 577 50 5555 (2253)  http://www.fatra.cz 

 
 
 
 
 

 
 

Page: 4/4 



www.adoraurbanvillage.ro

INSTALAŢII































                                                                                                          

    

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63 
Reg. Com. J/40/14205/1994 - CIF RO 5990324 - Cont RO 53 INGB 0001000146458915 ING BANK BUCURESTI; RO 90 
ABNA 4100264100243090 ABN AMRO BANK BUCURESTI; RO 88 BRDE 450SV00977034500 BRD GSG SMCC; Capital 

 
 

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE  
 

 
Adresa :   
 

 
 

 
Declaram ca colierele produse de firma noastra:  
sunt in conformitate cu ISO9001:2000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie. 
 
 
  SC Romstal Imex SRL 
  Dep. Tehnic, Comp. Traducatori 
  Daiana Onisie 



                                                                                                          

    

 
 

DATA: 29.09.2010 
 

DECLARA IE DE CONFORMITATE  
 
  

Noi FIRAT PLASTIK, KAUCIUK SAN ve TIC. A.S., cu sediul in Turkobakoyu P.K. 12, 
34907, Buyukcekmece, Istanbul, Turcia, declaram pe propria raspundere ca produsele 
 

Tevi si fitinguri PP-RC si PP-RC Compozit din polipropilena random copolimer, 
 

la care se refera prezenta declaratie sunt in conformitate cu urmatoarele standarde europene: 
 
 DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001 
 
si pot fi intrebuintate numai in scopuri civile, nu pentru domeniul militar, nuclear, chimic sau 
biologic. 
 
Produsele sunt ambalate corespunzator si nu sunt daunatoare persoanelor sau mediului 
inconjurator. 
 
Declaram ca prezenta declaratie este adevarata si corecta. 
 
 

 
                                       (Semn tur  indescifrabila) 
 
 

 
 
 Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie. 
 

  SC Romstal Imex SRL 
  Dep. Tehnic, Comp. Documentatie 
  Ing. Violeta Popescu 

FIRAT 



                                                                                                          

    

 
  

Vestone, 27.09.2011 
   
Catre 
SC ROMSTAL IMEX SRL 
Sos. Vitan-Brazesti nr.11A Sector 4 
Bucuresti Romania 
 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 

Noi, Valsir SpA, cu sediul in Vestone (BS) 25078, localitate Merlaro 2, Italia, declaram ca 
produsele comercializate prin Romstal sunt produse in Italia si sunt in conformitate cu urmatoarele 
standarde: 
  
EN 1519-1 (pentru PEHD) 
EN 1451-1 (pentru PP, PP Plus, Tri Plus, Silere) 
DVGW W542- BRL5606- BRL K536-OENORM EN ISO 210003-2, -3, -5 - DVGW W534 (pentru 
tevi si fitinguri pexal) 
BRL K620-DIN 19542-SN592014/3(rezervoare de WC si accesorii) 
  
Produsele care fac obiectul prezentei declaratii sunt usor de recunoscut deoarece sunt marcate 
Valsir, sunt de origine italiana si nu pun in pericol sanatatea, viata, securitatea muncii si protectia 
mediului. 
 
Distinse salutari,  
Valsir S.p.A 
Departamentul  Export 
s.s. indescifrabila 
   
Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie. 
 

SC Romstal Imex SRL 
      Departament Tehnic-Documentatie 

           Ing Violeta Popescu 
 
 



                                                                                                          

    

 
Vestone,27.09.2011   
Catre 
SC Romstal IMEX SRL 
Sos. Vitan-Brazesti nr.11A Sector 4 
Bucuresti Romania 
 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 
  

Noi, Valsir SpA, cu sediul in Vestone (BS) 25078, localitate Merlaro 2, Italia, declaram ca 
sifoanele comercializate prin Romstal sunt produse in Italia si sunt in conformitate cu urmatorul 
standard: 
  
UNI EN 274 
  
Produsele care fac obiectul prezentei declaratii sunt usor de recunoscut deoarece sunt marcate 
Valsir, sunt de origine italiana si nu pun in pericol sanatatea, viata, securitatea muncii si protectia 
mediului. 
 
Distinse salutari,  
Valsir S.p.A 
Departamentul de Export 
s.s. indescifrabila 
   
Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie. 
 

SC Romstal Imex SRL 
          Departament Tehnic-Documentatie 

           Ing Violeta Popescu 
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Producator vitraje termoizolante 

S.C. SPIDROM GLASS S.R.L. 
Str. Valsanesti nr.1 (Incinta ICSIM) Sector 3, 

Bucuresti 
Tel: +40 311 012 167 Fax:+40 311 012 168 

office@spidromglass.ro  
www.spidromglass.ro 

 

CIF: RO29844490 
Nr. ORG: J40/2171/2012 
Capital Social : 3000 RON 

COD IBAN: RO97MILB0000000003030301 MILLENNIUM BANK 
 

Producator vitraje termoizolante

DECLARATIE DE CONFORMITATE si GARANTIE 

Ref Bloc Virom A si B Bragadiru 

S.C. Spidrom Glass S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, Str. Vitejiei Nr. 2, Sector 2, inregistrata la RC Bucuresti cu 
nr. J40/2171/2012, C.U.I. RO29844490, prin reprezentant legal Calin Spulber in calitate de Director General, 
declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si 
prevederile art.5 din HG nr. 1022/2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, 
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsul: 

Geam termoizolant monocameral 

in structura: 

4FC/16/4LE 

avand in componenta urmatoarele elementa: 

- geam float 4mm SGG Planilux, producator: Saint-Gobain 
- geam peliculizat SGG Planitherm UN, producator: Saint-Gobain 
- sita moleculara Phonosorb 558 producator: Grace Davison 
- butil prima sigilare GD 115, producator: Komerling 
- bagheta distantoare de aluminiu 15,56 producator: Alu Pro 
- polisulfid bicomponent Thiover A+B , producator: Fenzi 

care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu 
produce impact negative asupra mediului si este in conformitate cu normele europene: 

                                            EN 1279 Glass in building-Insulating glass unit 

Se acorda pentru acest produs o garantie de 5(cinci) ani in conditiile unui  montaj si unei intretineri corecte. 

 

 

S.C. Spidrom Glass S.R.L. 

Calin Spulber 

Director General 
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limba

Profil de rigidizare în prag MultiGips

Una dintre cele mai serioase probleme cu care ne confrunt m pe antiere o 
constituie apari ia fisurilor deasupra golului de u . Cauza acestui fenomen o 
constituie deformarea peretelui provocat  de curbarea tavanelor (imaginea 17).

Imaginea 17. Schema deform rii peretelui desp r itor provocat  de curbarea 
podelei sub perete i presiunea tavanului deasupra peretelui
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Zona de deasupr  golului de u a este în mod special supus  riscului de fisurare 
deoarece partea de jos a acesteia este supus  for elor de întindere, pe când 
partea de sus a acesteia este supus  fortelor de compresiune 
( imaginea 18). 

Imaginea 18. Schema distribu iei for elor în peretele desp r itor cauzate 
de curbarea plan eelor
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      For e de compresiune 
      For e de întindere 

Metoda tradi ionala de înt rire a pere iilor desp r itori deasupr  golurilor de u  o 
constituie utilizarea grinzilor din o el sau beton armat. Rigidizarea în pragul golului 
de u  se realizeaz  prin montarea unui element (profil) de rigidizare în partea de 
jos a golului i nu deasupra acestuia profil cu dimensiuoi ex 4 x 20 mm i 3 x 30 
mm. În felul acest  se modific  sistemul de for e în perete: for ele de întindere 
sunt preluate de profilul din prag, iar întreag  zona de deasupra golului de u a 
este supus  for elor de compresiune  nepericuloase din punctul de vedere a 
riscului de fisurare a peretelui (Imaginea 19).

Imaginea 19. Schema modific rii distribu iei de for e din peretele desp r itor 
datorit  utiliz rii profilului de rigidizare în prag
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      For e de compresiune 
      For e de întindere 

     Profil de prag pentru rigidizare 

     Ancore care leag  profilul de prag cu peretele 

Profilul de prag de rigidizare poate fi realizat dintr-un profil plat de o el zincat 
ancorat în partea de jos al peretelui ce formeaz  golul de u  în ambele laturi ale 
acestuia. Ancorarea este realizat  cu ajutorul unor ancore verticale sudate de 
profil sau care pot fi realizate prin îndoirea profilului la 90° ( imaginea 20).

Imaginea 20. Tipuri de profil de rigidizare: 

a) Profil cu ancore sudate

Page 4 of 6VG-ORTH Polska sp. z o.o.

15.11.2012http://www.multigips.pl/rom/sciany%20dzialowe%20dla%20projektantow%20el_zbr...



b) Profil îndoit

     Profil de rigidizare 

     Ancor

Elementul de ridigizare este fixat pe podea înainte de montajul peretelui. Ulterior 
pe acest profil se fixeaz  blocuri de gips cu golurile decupate anterior montajului. 
În aceste goluri se introduc ancorele verticale în timpul montajului blocului 
(imaginea 21). 

Imaginea 21. Exemple de ancorare a profilului de rigidizare: 

a) Profil cu ancore sudate

b) Profil îndoit

     goluri 

     adeziv 

     ancore 
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     profil de prag din o el 

     Ancor  realizat  prin indoirea profilului 

Pentru pere ii din blocuri de gips profilul de rigidizare trebuie s  fie protejat 
împotriva ruginirii prin zincare sau vopsire cu o vopsea antirugin . 

Golurile decupate în blocurile de gips trebuie sa fie umplute bine cu adeziv de 
gips. 

Utilizarea rigidiz rii de prag a golurilor de u  în pere i desp r itori în mod 
semnificativ reduce riscul apari iei fisurilor în zona deasupra golului. 

     | PAGINA PRINCIPAL |     | PL CI MULTIGIPS |     | MORTARURI MULTIGIPS |     | CONTACT |

     (C) 2008 VG-ORTH POLSKA sp. z o.o.
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limba

INTRODUCERE
Norma EN 12859 Pl ci din gips. Defini ii, cerin e i metode de cercetare define te 
placa din gips ca un paralelipiped cu nut i feder pe cel pu in doi pere i opu i. În 
func ie de densitatea volumului norma enumer  trei categorii de pl ci, fabricate în 
culori diferite (tabel 1). 

Tabel 1. Clasificarea pl cilor din gips dup  densitatea volumului conform 
EN 12859

Tipurile pl cilor din gips
Densitatea volumului 

kg / m 3
Culoarea pl cii

pl ci cu densitate mare 1100 - 1500 roz

pl ci cu densitate medie 800 - 1100 natural

pl ci cu densitate mic 600 - 800 galben

Pl cile din gips produse de VG-ORTH Polska au dimensiunile: lungimea 666 mm, 
în l imea 500 mm i grosimea de 60, 80, 100 mm. (imaginea 1).

Imaginea 1. Bloc de gips MultiGips
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Asortimentul de baz  îl constituie pl cile din gips cu grosimea de 80 mm, produse 
în fabrica din Jaworzno i a c ror densitate este de 900 kg/m3 (pl ci cu densitate 
medie).

     | PAGINA PRINCIPAL |     | PL CI MULTIGIPS |     | MORTARURI MULTIGIPS |     | CONTACT |

     (C) 2008 VG-ORTH POLSKA sp. z o.o.
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limba

PRELUAREA SARCINILOR PERE ILOR DESP R ITORI 
MULTIGIPS

Pere ii desp r itori MultiGips fac parte din categoria pere ilor de compartimentare 
u ori. Pentru o compara ie, peretele din blocuri MultiGips cu grosimea de 80 mm 
c nt re te cu 40 % mai pu in dec t peretele din c r mizi perforate cu grosimea de 
65 mm i cu 20 % mai pu in dec t peretele din blocuri de beton tip 500, cu 
grosimea de 80 mm (în ambele cazuri sa luat în calcul un strat de tencuial  de 
ciment cu grosimea de 15 mm).

În tabelul 4 sunt prezentate densit ile pere ilor dintrun r nd de blocuri i a 
peretelui dublu, alc tuit din dou  r nduri de blocuri cu grosime 80 mm i vat
mineral  de 50 mm (vezi capitolul Capacitatea de izolare fonic ).

Tabelul 4. 
Greutatea pere ilor din blocuri de gips Multigips

Nr. 

crt.
Descrierea peretelui

Densitatea 

blocurilor 

kg/m3

Greutatea 

kg/m2

1
Perete dintr-un singur r nd de 
blocuri MultiGips cu grosimea 
80 mm 

900 72

2
Perete dintr-un singur r nd de 
blocuri MultiGips cu grosimea 
100 mm 

900 90

810 81

3
Perete dintr-un singur r nd de 
blocuri MultiGips cu grosimea 
60 mm

900 54

4

Perete din dou  r nduri de 
blocuri MultiGips cu grosimea 80 
mm i vat  mineral  cu 
grosimea 50 mm

900 - bloc 
65 - vat

148

5

Perete din dou  r nduri de 
blocuri MultiGips cu grosimea 80 
mm si 100 mm i vat  mineral
cu grosimea 50 mm

900 - bloc 
65 - vat

154

6
Perete din dou  r nduri de 
blocuri MultiGips cu grosimea 

900 - bloc 
65 - vat

160
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100 mm i vat  mineral  cu 
grosimea 50 mm

DIMENSIUNILE ADMISIBILE ALE PERE ILOR MULTIGIPS

Cerin ele normei EN 12859 se refer  exclusiv la parametrii tehnici ai blocurilor din 
gips. Nu exist  îns  o norm  EN care s  se refere la pere ii desp r itori construi i 
din aceste blocuri. Pentru aceast  lucrare am luat în considerare, pentru pere ii 
desp r itori din blocuri MultiGips, cerin ele normei DIN 4103, partea a II-a, Pere i 
desp r itori din blocuri pentru pere i din gips. În l imea respectiv lungimea 
admisibil  a peretelui din blocuri de gips MultiGips este determinat  de grosimea 
peretelui i de schema static  a acestuia, precum i de clasificarea cl dirii pentru 
care este proiectat. Se disting aici dou  grupe de cl diri:

Grupa 1 - cl diri cu circula ie redus . În aceast  categorie intr  locuin ele, 
camerele de hotel, birourile, înc perile din spitale.

Grupa 2 - cl diri cu circula ie intens  - coli, s li de conferin a, spa ii comerciale 
sau de expozi ii. De asemenea, tot în aceast  categorie intr  toate înc perile 
desp r ite de pere i de compartimentare între care diferen a nivelului tavanului 
este mai mare sau egal  cu 1,0 m.

Drept dimensiuni admisibile ale pere ilor pot fi considerate valorile din tabelele 5, 6 
i 7.

Tabelul 5. 
În l imea admisibil  H a peretelui MultiGips cu goluri mari (u i), îmbinat 
cu elementele de construc ie ale cl dirii cel pu in în lungul ambelor 
muchii orizontale

Clasificarea 

cl dirii

În l imea admisibil  a peretelui în func ie 

de grosimea acestuia (mm)

60 mm 80 mm 100 mm

Grupa 1 3 500 4 500 7 000

Grupa 2
Nu se 

recomand
utilizarea

3 500 5 000

Tabelul 6. 
Lungimea admisibil  L a peretelui MultiGips raportat  la în l imea 
acestuia. Perete f r  goluri de u , îmbinat cu elementele de construc ie 
ale cl dirii pe tot perimetrul. 

Clasificarea 

cl dirii

În l imea 

peretelui H 

[mm]

Lungimea admisibil  L a peretelui MultiGips 

raportat  la în l ime [mm]

60 mm 80 mm 100 mm

Grupa 1
3000

nelimitat nelimitat nelimitat
3500
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4000 8000
4500

nu se recomand
utilizarea

5000 12500
5500 13750
6000

stosowanie 
niezalecane

6500
7000 

Grupa 2

3000 4500
nelimitat

nelimitat
3500

nu se recomand
utilizarea

4000 10000
4500
5000
5500 16500

Tabelul 7. 
Lungimea admisibil  a peretelui MultiGips raportat  la în l imea 
acestuia. Perete f r  goluri de u , îmbinat cu elementele de construc ie 
ale cl dirii în lungul laturii inferioare i ambelor laturi verticale. 

Clasificarea 

cl dirii

În l imea 

peretelui H 

[mm]

Lungimea admisibil  L a peretelui MultiGips 

raportat  la în l ime [mm]

60 mm 80 mm 100 mm

Grupa 1

1500 2250 2500 2750
2000 2500 3500 3500
2500 3000 4000 4000
3000 3250 4250 4500
3500 3500 4500 5000
4000

nu se recomand
utilizarea

4750 5250
4500 5000 5500
5000 5250 5750
5500 5500 6000

6000
nu se 

recomand
utilizarea

6000

Grupa 2

1500 1500 2250 2250
2000

nu se recomand
utilizarea

2500 2750
2500 3000 3250
3000 3250 3500
3500 3500 3750

4000
nu se 

recomand
utilizarea

4000

DILATAREA

Pere ii mai lungi de 8 m trebuie s  aib  rosturi de dilatare la fiecare 7-9 m. Se 
recomand  executarea rosturilor verticale de dilatare în zona de îmbinare a 
peretelui lung cu pere ii perpendiculari. Se execut  înt i col ul peretele în 
prelungire i cel perpendicular, se lipe te banda elastic  din plut  presat i apoi 
se trece la construirea în continuare a peretelui de prelungire (imaginea 4).
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Imaginea 4. Exemplu de preluare a dilat rii la un perete mai lung de 8 m

1 - Rost de dilatare 
2 - Band  de plut
3 - Perete în prelungire 
4 - Perete perpendicular 
A - Detaliul A 

METODE DE CONSOLIDARE A PERE ILOR MULTIGIPS
1. PERE I CU LUNGIME MARE

Pere ii ale c ror dimensiuni dep esc valorile admisibile înscrise în tabelurile 7, 8 
i 9 trebuie consolida i pe vertical . În aceast  situa ie, drept lungime a peretelui 

se consider  distan a dintre punctele de consolidare. Drept elemente de
consolidare sunt considera i pere ii perpendiculari. În acest caz nu este nevoie 
s  se foloseasc  alte arm turi, iar ca lungime a peretelui se consider  distan a 
dintre pere ii perpendiculari. 

Consolid rile verticale se execut  de obicei cu profile de o el închise sau 
deschise, fixate de podea sau tavan cu ajutorul unor profile de col  din o el zincat 
(imaginea 5). 
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Imaginea 5. Consolidarea vertical  a peretelui cu profil închis din o el

1 - profil de col  din o el zincat, de ex. L 100 x 50 x 45, cu grosimea cel pu in 
2 mm, fixat în podea i tavan 

2 - profil închis cu sec iune dreptunghiular , de ex. 30 x 60, 40 x 80, 50 x 100, cu 
grisimea cel pu in 2 mm, fixat de profilul de col  1 

3 - band  elastic , de ex. din plut  presat

4 - andeziv pentru blocuri de gips MultiGips 

5 - bloc de gips MultiGips 

6 - amestec acrilic elastic 

Atunci c nd, pe post de st lp vertical, se folosesc dou  profile tip U 
(imaginea 6), lamele al turate ale celor dou  profile vor trebui pronse între ele 
cu uruburi autoforante pentru tabl .

Imaginea 6. Consolidarea vertical  a peretelui cu profil deschis din o el tip 
U

1 - profil de col  din o el zincat, de ex. L 100x50x45, cu grosimea cel pu in 
2 mm, fixat în podea i tavan 

2 - profil U din o el zincat, cu grosimea cel pu in 2 mm, fixat de profilul de col  1 

3 - band  elastic , de ex. din plut  presat

4 - andeziv pentru blocuri de gips MultiGips 

5 - bloc de gips MultiGips 

În acela i loc ca i arm turile verticale, pot fi introduse arm turi orizontale, care 
s  lege doi pere i paraleli unul cu cel lalt. Distan a dintre înt ritrile orizontale nu 
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poate fi mai mare dec t lungimea maxim  a peretelui indicat  în tabelurile 7, 8 i 
9.

În imaginea 7 se vede un exemplu de utilizare a arm turilor orizontale pentru un 
perete cu latura superioar  liber , executat din blocuri de gips cu grosimea de 80 
mm. Laturile superioare ale pere ilor sunt terminate cu profile U 80 mm. Peretele 
este consolidat cu ajutorul UA din o el zincat, grosime 2 mm, pozi ionate 
perpendicular pe perete i fixate de profilele U cu ajutorul elementelor de 
leg tur , de ex. uruburi autoforante pentru tabl .

Imaginea 7. Consolidarea orizontal  a peretelui cu profile de o el 

VEDERE ORIZONTAL

SEC IUNE A - A

SEC IUNE B - B
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1 - perete din blocuri de gips gr. 80 mm 
2 - profil zincat U, h = 80 mm 
3 - profil consolidat UA, h = 100 mm 

METODE DE CONSOLIDARE A PERE ILOR MULTIGIPS
1A. PERETELE SITUAT SUB GRIND

Îmbin rile peretelui MultiGips cu grinda vor fi executate ca Îmbin ri elastice 
pentru ca, la curbarea grinzii, peretele s  nu se fisurese.De grind  se pot fixa 
lea uri din lemn care formeaz  un suport pentru montarea pl cilor g-c i, În 
acela i timp, consolideaz  pe orizontal  latura superioar  a peretelui. 

Imaginea 8. Îmbinarea peretelui cu grinzile acoperi ului

1 - grind  lemn 
2 - lea  din lemn 
3 - plac  g-c 
4 - vat  mineral  gr. 10-20 mm 
5 - umplere elastic  cu amestec acrilic 
6 - lea  din lemn de ex. 50 x 50 la fiecare 40 cm 
7 - bloc din gips MultiGips 
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METODE DE CONSOLIDARE A PERE ILOR MULTIGIPS
2. PERE II DE MANSARD

Pere ii desp r itori de la mansard  nu sunt de obicei îmbina i cu elementele 
constructive ale tavanului de  lungul laturii orizontale superioare. Consilidarea 
acestui tip de pere i este necesar  dac : 

dimensiunile lor dep esc valorile cuprinse în cap. 2, tabelul 7 (de obicei este 
nevoie de consolidare dac  lungimea peretelui dep e te 4,0 m), pe perete 
urmeaz  s  fie suspendate corpuri grele, de ex. dulapuri de buc t rie, cel pu in 
una din laturile peretelui este liber  (nu este îmbinat  cu un alt perete).

În alte situa ii pere ii executa i pot avea latura superioar  liber , tavanul fals din 
pl ci g-c reprezent nd un element de consolidare suficient. Peretele va fi deci 
ridicat p n  la nivelul de jos al grinzilor i de el vor fi prinse cu uruburi profilele 
de îmbinare cu peretele ale tavanului fals.

În cele ce urmeaz  v  prezent m c teva exemple de solu ii pentru consolidarea 
pere ilor de mansard .

METODE DE CONSOLIDARE A PERE ILOR MULTIGIPS
2A. PERE I PERPENDICULARI DE GRIND

Laturile superioare ale pere ilor trebuie astfel executate înc t s  se evite 
alunecarea de ex. cu ajutorul unor lea uri fixate de grinzi cu scoabe. Acolo unde 
peretele se intersecteaz  cu grinzile se va executa o îmbinare elastic  cu un 
strat de vat  mineral .

Imaginea 9. Consolidarea pere ilor perpendiculari de grind

1 - grind
2 - plac  g-c 
3 - umplere elastic  cu amestec acrilic 
4 - vat  mineral  gr. 10 - 20 mm 
5 - lea  de ex. 50 x 80 mm 
6 - bloc de gips MultiGips 
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METODE DE CONSOLIDARE A PERE ILOR MULTIGIPS
2B. PERE I PARALELI CU GRIND

Consolidarea laturii de sus a acestui tip de perete poate fi realizat i prin 
folosirea lea urilor din lemn ca în exemplul din imaginea 10.

Imaginea 10. Consolidarea pere ilor paraleli cu grind

1 - grinzi 
2 - bloc din gips MultiGips 
3 - lea  din lemn de ex. 50 x 50 mm 

     | PAGINA PRINCIPAL |     | PL CI MULTIGIPS |     | MORTARURI MULTIGIPS |     | CONTACT |

     (C) 2008 VG-ORTH POLSKA sp. z o.o.
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limba

Glet MultiGips Füll&Spachtel FSI

Parametrii tehnici ai pere ilor desp r itori din blocuri 
MultiGips 

Pere ii desp r itori sunt ziduri interioare care nu fac parte din structura de 
rezisten i au rolul de a delimita i separa înc perile unei cl diri. Pentru a 
asigura beneficiarilor cl dirii confortul i siguran a necesare, pere ii desp r itori 
trebuie s  se caracterizeze în primul r nd printro bun  izolare fonic , rezisten  la 
foc i lipsa unei influen e negative asupra s n t ii. Deasemenea, peretele 
desp r itor trebuie s  fie rezistent la lovituri i s  ofere posibilitatea suspend rii 
corpurilor de mobilier de buc t rie, a rafturilor sau altor obiecte. 
  

CAPACITATEA DE IZOLARE 
FONIC

ZGOMOTUL Zgomotul este unul din cei mai importan i 
factori care influen eaz  în mod negativ 
starea de s n tate i calitatea vie ii omului 
modern. În special în mediul urban nivelul de 
zgomot se intensific  continuu, lucru ce duce 
la apari ia oboselii, diminuarea rezisten ei 
sistemului nervos, afec iuni ale aparatului 
digestiv sau organelor auditive. 

  
PROTEJAREA Un rol foarte important al cl dirii îl reprezint

protejarea locatarilor de zgomot. Întro cl dire 
bine proiectat i executat  putem lucra sau 
ne putem odihni eficient. Spa iul din jurul 
cl dirii i zidurile exterioare protejeaz  de 
zgomotele din strad , în schimb zidurile 
interioare îndeplinesc aceast  func ie în ceea 
ce prive te zgomotele produse în interior. 
Proiectantul ar trebui s  aleag  pentru pere ii 
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limba

Clasificarea pl cilor dup  norme

Propriet ile tehnice ale 

pl cilor

Parametrii tehnici a pere ilor

Îndica ii de proiectare

Arm tur  pentru prag

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE BLOCURILOR DIN 
GIPS MULTIGIPS RAPORTATE LA CERINTELE NORMEI 
EN 12859

Fiecare lot de produse MultiGips este supus unui control am nun it al calit ii. În 
cazul blocurilor din gips se verific  dac  parametrii tehnici ai acestora corespund 
normei EN 12859 Pl ci din gips. Defini ii, condi ii i metode de încercare. Condi ia 
care trebuie îndeplinit  pentru emiterea declara iei de conformitate cu norma este 
îndeplinirea cerin elor normei. 

Principalii parametri tehnici sunt cu mult mai buni dec t prevede norma. 
Printre altele este vorba de:

• respectarea dimensiunilor, 

• lipsa abaterilor de la nivelul suprafe ei (netezime), 

• rezisten a la îndoire mai mare dec t cea prev zut  de norm  cu 80 - 100 %, 

• nivelul umidit ii, conform EN 12859 de p n  la 6 %, 

• capacitatea de absorb ie a apei a blocurilor hidrofobe, care nu poate 
dep i 5 %

     | PAGINA PRINCIPAL |     | PL CI MULTIGIPS |     | MORTARURI MULTIGIPS |     | CONTACT |

     (C) 2008 VG-ORTH POLSKA sp. z o.o.
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limba

RECOMAND RI PENTRU BENEFICIARI
1. VOPSIREA I TAPETAREA PERE ILOR MULTIGIPS

Înainte de a trece la vopsirea sau lipirea tapetului pe pere i, trebuie s  v  asigura i 
c  umiditatea peretelui nu estre prea mare. Umiditatea relativ  a unui perete nu 
trebuie s  fie mai mare de 2%.

Pere ii din blocuri de gips se umezesc adesea în timpul execut rii proceselor 
tehnologice umede (podele, tencuial ) sau din cauza protec iei insuficiente la 
precipita ii. Pentru a se usca pere ii, înc perea trebuie aerisit  corespunz tor, 
lucru de care trebuie inut cont atunci c nd se monteaz  t mpl rie PVC sau din 
metal.

Înainte de a trece la vopsirea sau tapetarea pere ilor din blocuri MultiGips, 
suprafa a acestora, ca i alte suprafe e din gips, trebuie grunduit  cu un produs 
care uniformizeaz  gradul de absorb ie un produs recomandat de produc torul 
vopselei sau tapetului. Pentru vopsirea pere ilor se poate folosi orice fel de vopsea 
de pe pia : acrilic , emulsie, lac sau silicat, cu excep ia varului.

2. MONTAREA RAMELOR DE U

Ramele se monteaz , in nd cont de recomand rile produc torului, în golurile de 
u  executate anterior. Dac  golul este prea îngust, poate fi l rgit cu u urin
marc nd pe perete muchiile acestuia i apoi, prin t iere cu un fier str u (de 
preferin  unul cu din ii mari). În acela i mod poate fi realizat un gol de u  într-un 
loc unde nu fusese prev zut anterior. Pentru golurile cu l ime mai mic  de 100 
cm nu este nevoie de consolid ri speciale ale zonei de deasupra pragului 
superior. 

Pentru fixarea ramelor se recomand  folosirea diblurilor cu diametru 10 -12 mm, 
distante materialelor cu duritate sc zut . Pentru executarea g urilor de montaj se 
va folosi o borma in  pentru metal sau lemn. Nu se folosesc borma ini cu percu ie 
deoarece pot provoca cr p turi ale pere ilor. 

3. APLICAREA DE PL CI CERAMICE

Umiditatea relativ  a unui perete pe care urmeaz  s  se aplice pl ci ceramice nu 
trebuie s  fie mai mare de 2 %. Pl cile se lipesc pe peretele MultiGips folosind 
adezivi cu aplicare în strat sub ire - disponibili pe pia  - conform recomand rilor 
produc torului. 

Înainte de montare, suprafa a peretelui trebuie grunduit  cu un produs recomandat 
de produc torul adezivului. Pere ii din blocuri de gips pe care urmeaz s se

Page 1 of 1VG-ORTH Polska sp. z o.o.

15.11.2012http://www.multigips.pl/rom/sciany%20dzialowe%20dla%20uzytkownikow.html



www.adoraurbanvillage.ro

CENTRALĂ TERMICĂ









co
d.

 3
54

0V
40

0 
—

 0
6/

20
10

  (
Re

v.
 0

0)

DDOMIproject F 24 D

�����
��� �����

����� ���

��
�

���

��� ��

��
	

��
�

�	


��������

�� �� �� ����

� � � � � �

� � � � �

�

��

��
�

�� ��� �� ��

	
�

���

��	����������	���

	
�

��
�

��

�

�

�

�

�

�

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE, INSTALARE I ÎNTRETINERE 



DOMIproject F 24 D

40 RO cod. 3540V400  -  06/2010  (Rev. 00)

RO
1. AVERTISMENTE GENERALE
• Citi i cu aten ie i respecta i cu stricte e avertismentele din acest manual de instruc iuni.
• Dup  instalarea centralei, informa i utilizatorul despre func ionarea sa i preda i-i acest manual,

care constituie parte integrant i important  a produsului i trebuie p strat cu grij  pentru orice
consultare ulterioar .

• Instalarea i opera iunile de între inere trebuie efectuate respectând normele în vigoare, în con-
formitate cu instruc iunile produc torului, i trebuie s  fie realizate de personal calificat profesio-
nal. Este interzis  orice interven ie asupra organelor de reglare sigilate.

• O instalare gre it  sau între inerea în condi ii necorespunz toare pot cauza pagube persoanelor,
animalelor sau bunurilor. Este exclus  orice responsabilitate din partea produc torului pentru pa-
gubele cauzate de gre eli în instalare i în utilizare, i în general, pentru nerespectarea instruc iu-
nilor.

• Înainte de efectuarea oric rei opera ii de cur are sau de între inere, deconecta i aparatul de la
re eaua de alimentare ac ionând întrerup torul instala iei i/sau cu ajutorul dispozitivelor core-
spunz toare de blocare.

• În caz de defec iune i/sau de func ionare defectuoas  a aparatului, dezactiva i-l, evitând orice
încercare de reparare sau de interven ie direct . Adresa i-v  exclusiv personalului calificat profe-
sional. Eventuala reparare-înlocuire a produselor va trebui efectuat  numai de c tre personalul
calificat profesional, utilizându-se exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea celor men io-
nate mai sus poate compromite siguran a aparatului.

• Acest aparat va trebui s  fie destinat numai utiliz rii pentru care a fost proiectat în mod expres.
Orice alt  utilizare este considerat  necorespunz toare i, prin urmare, periculoas .

• Materialele de ambalaj nu trebuie l sate la îndemâna copiilor întrucât constituie o poten ial  surs
de pericol.

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificat  a produsului. În aceast  reprezentare
pot exista mici i nesemnificative diferen e fa  de produsul furnizat.

2. INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
2.1 Prezentare
DOMIproject F 24 D este un generator termic pentru înc lzire i pentru prepararea apei
calde menajere cu un randament ridicat, care func ioneaz  cu gaz natural, dotat cu ar-
z tor atmosferic cu aprindere electronic , camer  etan  cu ventila ie for at , sistem de
control cu microprocesor, destinat instal rii la interior sau la exterior, într-un loc par ial
protejat (conform EN 297/A6) pentru temperaturi pân  la -5°C.
2.2 Panoul de comand
Panou

fig. 1 - Panoul de control
Legend  panou fig. 1
1 Tast  pentru mic orarea temperaturii apei calde menajere
2 Tast  pentru m rirea temperaturii apei calde menajere
3 Tast  pentru mic orarea temperaturii din instala ia de înc lzire
4 Tast  pentru m rirea temperaturii din instala ia de înc lzire
5 Afi aj
6 Tast  Resetare - selectare mod Var /Iarn  - Meniu "Temperatur  variabil "
7 Tast  selectare mod Economy/Comfort - on/off aparat (Pornire/Oprire)
10 Indicator mod Var
11 Indicator multi-func ie
12 Indicator modul Eco (Economy)
15 Indicator arz tor aprins i nivel de putere curent  (clipe te intermitent în timpul

func iei de anomalie ardere)
16 Conexiune Service Tool
Indica ii în timpul func ion rii
Înc lzire
În timpul cererii de înc lzire (generat  de Termostatul de camer  sau de Cronocomanda
la distan ), pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curent  din turul instala iei de
înc lzire i, în intervalul de a teptare pentru înc lzire, mesajul “d2”
Ap  cald  menajer
În timpul cererii de ap  cald  menajer  (generat  de deschiderea robinetului de ap  cal-
d  menajer ), pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curent  de ie ire a apei calde
menajere, alternativ cu mesajul “SA” (ap  cald  menajer ) i, în intervalul de a teptare
pentru ap  menajer , mesajul “d1“.
Anomalie
În caz de anomalie (vezi cap. 4.4), pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare codul de defec iune
i, în intervalul de a teptare de siguran , mesajele “d3” i “d4”.

2.3 Pornirea i oprirea
Racordarea la re eaua electric
• În timpul primelor 5 secunde, pe afi aj apare versiunea software a cartelei.
• Deschide i robinetul de gaz din amonte de central .
• Centrala esta preg tit  pentru func ionarea automat  de fiecare dat  când deschi-

de i robinetul de ap  cald  menajer  sau când exist  o cerere de înc lzire (generat
de Termostatul de camer  sau de Cronocomanda la distan ).

Oprirea i pornirea centralei
Ap sa i pe tasta on/off (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 2 - Oprirea centralei
Când centrala este oprit , cartela electronic  mai este înc  alimentat  cu energie electri-
c . Este dezactivat  func ionarea circuitului de ap  cald  menajer i a circuitului de în-
c lzire. R mâne activ sistemul antiînghe . Pentru a porni din nou centrala, ap sa i din
nou pe tasta on/off (det. 7 fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 3
Centrala va fi preg tit  imediat pentru func ionare, de fiecare dat  când deschide i robi-
netul de ap  cald  menajer  sau când exist  o cerere de înc lzire (generat  de Termo-
statul de camer  sau de Cronocomanda la distan ).

B
Dac  întrerupe i alimentarea cu energie electric i/sau cu gaz a aparatului, si-
stemul antiînghe  nu func ioneaz . Pe perioada întreruperilor de lung  durat
în timpul iernii, pentru a evita defec iunile cauzate de înghe , se recomand  s
evacua i toat  apa din central , atât apa menajer  cât i pe cea din instala ie;
sau s  evacua i numai apa menajer i s  introduce i lichidul antigel corespun-
z tor în instala ia de înc lzire, conform instruc iunilor din sez. 3.3.

2.4 Regl rile
Comutarea Var /Iarn
Ap sa i pe tasta var /iarn  (det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.
Pe afi aj se activeaz  simbolul Var  (det. 10 - fig. 1): centrala va prepara numai ap  cal-
d  menajer . R mâne activ sistemul antiînghe .
Pentru a dezactiva modul Var , ap sa i din nou pe tasta var /iarn  (det. 6 - fig. 1) timp
de 2 secunde.
Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire
Ac iona i asupra tastelor pentru înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) pentru a modifica tempera-
tura de la un minim de 30°C la un maxim de 85°C; oricum, se recomand  ca centrala s
nu func ioneze la valori de temperatur  mai mici de 45°C. 

fig. 4
Reglarea temperaturii în circuitul de ap  menajer
Cu ajutorul butoanelor pentru ap  cald  menajer  (det. 1 i 2 - fig. 1) modifica i tempe-
ratura de la un minim de 40°C la un maxim de 50°C.

fig. 5
Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental op ional)
Stabili i cu ajutorul termostatului ambiental temperatura dorit  în interiorul înc perilor.
Dac  nu este prev zut  cu termostat ambiental, centrala asigur  men inerea instala iei
la temperatura dorit , stabilit  pentru turul instala iei.
Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand  la distan  op ional )
Stabili i cu ajutorul cronocomandei la distan  temperatura ambiental  dorit  în interiorul
înc perilor. Centrala va regla temperatura apei din instala ie în func ie de temperatura
cerut  în înc pere. În ceea ce prive te func ionarea cu cronocomand  la distan , urma i
instruc iunile din manualul de utilizare.
Selectarea ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o func ie care asigur  o vitez  ridicat  de preparare a apei calde
menajere i un confort maxim pentru utilizator. Când dispozitivul este activat (modul
COMFORT), temperatura apei din central  este men inut , permi ând a adar ca apa cal-
d  s  fie disponibil  imediat, la ie irea din central , la deschiderea robinetului, evitându-
se timpii de a teptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat de c tre utilizator (modul ECO) ap sând tasta eco/
comfort (det. 7 - fig. 1). În modul ECO, pe afi aj se activeaz  simbolul ECO (det. 12 -
fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT ap sa i din nou pe tasta eco/comfort (det. 7 -
fig. 1).
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Temperatur  variabil
Când e instalat  sonda extern  (op ional), sistemul de reglare al centralei lucreaz  cu
“Temperatur  variabil ”. În acest mod, temperatura din instala ia de înc lzire este regla-
t  în func ie de condi iile climatice externe, astfel încât s  se garanteze un confort ridicat
i economie de energie tot anul. În special când cre te temperatura extern  se reduce

temperatura din turul instala iei, în func ie de o anumit  “curb  de compensare”.
Cu reglarea Temperatur  Variabil , temperatura setat  cu ajutorul tastelor înc lzire
(det. 3 - fig. 1) devine temperatura maxim  din turul instala iei. Se recomand  s  se re-
gleze la valoarea maxim  pentru a permite sistemului s  regleze total intervalul util de
func ionare.
Centrala trebuie reglat  în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efec-
tua oricum eventuale modific ri pentru îmbun t irea confortului.
Curba de compensare i deplasarea curbelor
Ap sând pe tasta reset (det. 6 - fig. 1)  timp de 5 secunde se acceseaz  meniul "Tem-
peratur  variabil " este vizualizat mesajul "CU" care clipe te intermitent.
Cu ajutorul tastelor pentru ap  cald  menajer  (det. 1 - fig. 1) modifica i curba dorit  de
la 1 la 10 în func ie de caracteristic . Reglând curba la 0, reglarea Temperatur  Variabil
este dezactivat .
Ap sând pe tastele pentru înc lzire (det. 3 - fig. 1) se ajunge la deplasarea paralel  a
curbelor; este vizualizat mesajul "OF" care clipe te intermitent. Cu ajutorul tastelor pen-
tru ap  cald  menajer  (det.  1 - fig. 1) regla i deplasarea paralel  a curbelor în func ie
de caracteristic  (fig. 6).
Ap sând din nou pe tasta reset (part. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se iese din meniul
“Temperatur  variabil ”.
Dac  temperatura ambiant  e mai mic  fa  de valoarea dorit , se recomand  s  se-
lecta i o curb  de ordin superior i invers. Continua i cu m riri sau mic or ri de câte o
unitate i verifica i rezultatul în înc pere.

fig. 6 - Exemplu de deplasare paralel  a curbelor de compensare
Regl rile de la cronocomanda la distan

A
Dac  la central  este conectat  Croncomanda la distan  (op ional), regl rile
de mai sus trebuie efectuate conform indica iilor din tabel 1.

Tabel. 1

Reglarea presiunii hidraulice din instala ie
Presiunea de umplere a instala iei reci, indicat  de hidrometrul centralei (det. 2 - fig. 7),
trebuie s  fie de aproximativ 1,0 bar. Dac  presiunea în instala ie coboar  la valori infe-
rioare celei minime, centrala se opre te, iar pe afi aj este vizualizat  anomalia F37.
Ac ionând robinetul de umplere det. 1 fig. 7, readuce i-o la valoarea ini ial . La sfâr itul
opera iei închide i din nou, întotdeauna, robinetul de umplere.

fig. 7 - Robinetul de umplere
A Deschis
B Închis

3. INSTALAREA
3.1 Dispozi ii generale
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT  NUMAI DE PERSONAL SPECIA-
LIZAT I CU CALIFICARE RECUNOSCUT , RESPECTÂNDU-SE TOATE IN-
STRUC IUNILE MEN IONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZI IILE
LEGALE ÎN VIGOARE, CERIN ELE NORMELOR NA IONALE I LOCALE I CON-
FORM REGULILOR DE BUN  FUNC IONARE TEHNIC .
3.2 Locul de instalare
Circuitul de combustie al aparatului este etan  fa  de mediul de instalare i, prin urmare,
aparatul poate fi instalat în orice înc pere. Mediul de instalare trebuie s  fie suficient de
aerisit, pentru a evita crearea condi iilor de pericol, în caz c  exist  totu i mici pierderi
de gaz. Aceast  norm  de siguran  este impus  de Directiva CEE nr. 90/396 pentru
toate aparatele care utilizeaz  gaz, chiar i pentru cele cu camer  etan .
Aparatul este adecvat pentru func ionarea într-un loc par ial protejat, conform EN 297 pr
A6, cu o temperatur  minim  de -5°C. Se recomand  s  se instaleze centrala sub
strea ina unui acoperi , în interiorul unui balcon sau într-o ni  ferit .
În locul de instalare nu trebuie s  existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze
corozive.
Centrala este proiectat  pentru instalarea suspendat  pe perete i e dotat  în serie cu
un cadru de fixare. Fixa i cadrul de perete conform cotelor indicate în desenul de pe co-
pert i suspenda i centrala. La cerere, este disponibil un ablon metalic pentru a trasa
pe perete punctele unde trebuie efectuate orificiile. Fixarea pe perete trebuie s  garan-
teze o sus inere stabil i eficient  a generatorului.

A
Dac  aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau montat lâng  piese de
mobilier, trebuie asigurat spa iul pentru demontarea carcasei i pentru de-
sf urarea activit ilor normale de între inere.

3.3 Racordurile hidraulice
M suri de precau ie

B
Orificiul de evacuare al supapei de siguran  trebuie racordat la o pâlnie sau la
un tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapre-
siune în circuitul de înc lzire. În caz contrar, dac  supapa de evacuare intervi-
ne, inundând înc perea, produc torul centralei nu va putea fi considerat
r spunz tor.

B
Înainte de efectuarea racord rii, verifica i ca aparatul s  fie predispus pentru
func ionarea cu tipul de combustibil disponibil i efectua i o cur are corect  a
tuturor evilor instala iei.

Efectua i racordurile în punctele corespunz toare, conform desenului de pe copert i
simbolurilor de pe aparat.
Caracteristicile apei din instala ie
Dac  apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), se recomand  uti-
lizarea apei tratate corespunz tor, pentru a evita posibilele incrusta ii în central .
Sistem antiînghe , lichide antiînghe , aditivi i inhibitori
Dac  e necesar, este permis  utilizarea de lichide antigel, aditivi i inbitori, numai dac
produc torul lichidelor sau al aditivilor respectivi ofer  o garan ie care s  asigure c  pro-
dusele sale sunt corespunz toare i nu provoac  defectarea schimb torului de c ldur
al centralei sau a altor componente i/sau materiale din central i din instala ie. Este
interzis  utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor i a inhibitorilor generali, care nu sunt
adecva i pentru utilizarea în instala iile termice i care nu sunt compatibili cu materialele
din central i din instala ie.
3.4 Racordarea la gaz
Racordul de gaz trebuie s  fie efectuat la conducta corespunz toare (vezi figura de pe
copert ) în conformitate cu normele în vigoare, cu o eav  metalic  rigid , sau la perete
cu o eav  flexibil  continu  din o el inox, interpunând un robinet de gaz între instala ie
i central . Verifica i ca toate racord rile la gaz s  fie etan e.

3.5 Racordurile electrice
M suri de precau ie

B
Aparatul trebuie s  fie racordat la o instala ie eficient  de împ mântare, reali-
zat  în conformitate cu normele de siguran  în vigoare. Solicita i personalului
calificat profesional s  verifice eficien a i compatibilitatea instala iei de îm-
p mântare, produc torul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauza-
te de neefectuarea împ mânt rii instala iei.
Centrala e precablat i e dotat  cu cablu de racordare la linia electric  de tip
"Y", f r techer. Conexiunile la re ea trebuie efectuate cu un racord fix i tre-
buie s  fie dotate cu un întrerup tor bipolar ale c rui contacte s  aib  o deschi-
dere de cel pu in 3 mm, interpunând siguran e de max. 3A între central i linie.
Este important s  respecta i polarit ile (FAZ : cablu maro / NUL: cablu alba-
stru / ÎMP MÂNTARE: cablu galben-verde) la conexiunile la linia electric .

B
Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie înlocuit de utilizator. În cazul de-
terior rii cablului, opri i aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresa i-v
exclusiv personalului calificat profesional. În cazul înlocuirii cablului electric de
alimentare, utiliza i exclusiv cablul "HAR H05 VV-F" 3 x 0,75 mm2, cu diame-
trul extern maxim de 8 mm.

Termostatul de camer  (op ional)

B
ATEN IE: TERMOSTATUL DE CAMER  TREBUIE S  AIB  CONTACTELE
CURATE. DAC  SE CONECTEAZ  230 V. LA BORNELE TERMOSTATULUI
DE CAMER , SE DETERIOREAZ  IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONI-
C .
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evita i s  alimenta i aceste dispo-
zitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuat  prin
intermediul unui racord direct de la re ea sau prin baterii, în func ie de tipul de
dispozitiv.

Reglarea temperaturii în circuitul de 
înc lzire

Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie 
de la panoul de comand  al centralei.

Reglarea temperaturii în circuitul de ap
menajer

Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie 
de la panoul de comand  al centralei.

Comutarea Var /Iarn Modul Var  are prioritate înaintea unei eventuale cereri de înc lzire de 
la Cronocomanda la distan .

Selectarea ECO/COMFORT Selectarea se poate face numai de la panoul de comand  al centralei.
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Accesul la panoul de borne electric
Urma i indica iile din fig. 8 pentru a avea acces la panoul de borne pentru conexiunile
electrice. Dispunerea bornelor pentru diferitele conexiuni este indicat i în diagrama
electric  din fig. 20.

fig. 8 - Accesul la panoul de borne
3.6 Conducte de evacuare gaze arse
M suri de precau ie
Aparatul este de "tipul C" cu camer  etan i tiraj for at, conductele de admisie aer i
de evacuare a gazelor arse trebuie s  fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/
admisie indicate în continuare. Aparatul este omologat pentru a func iona cu toate con-
figura iile de hornuri Cny indicate pe pl cu a cu datele tehnice. Cu toate acestea, e po-
sibil ca unele configura ii s  fie limitate în mod expres sau s  nu fie permise de legi,
norme sau regulamente locale. Înainte de a trece la instalare verifica i i respecta i cu
stricte e prevederile respective. Respecta i, de asemenea, dispozi iile referitoare la po-
zi ionarea terminalelor pe perete i/sau acoperi i distan ele minime fa  de ferestre, pe-
re i, deschideri de aerisire etc.
Diafragme
Pentru func ionarea centralei este necesar s  monta i diafragmele livrate o dat  cu apa-
ratul. Verifica i ca în central  s  fie montat  diafragma corect  (când aceasta trebuie uti-
lizat ) i s  fie corect pozi ionat .

A Înlocuirea diafragmei cu centrala neinstalat
B Înlocuirea diafragmei cu centrala i conductele de gaze arse deja instala-
te

Racordarea cu tuburi coaxiale

fig. 9 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (  = Aer /  = Gaze arse)

Tabel. 2 - Tipologie

Pentru conectarea coaxial  monta i pe aparat unul dintre urm toarele accesorii de por-
nire. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete consulta i figura de pe copert .

fig. 10 - Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale

Tabel. 3 - Diafragme pentru conducte coaxiale

Racordarea cu conducte separate

fig. 11 - Exemple de racordare cu conducte separate (  = Aer /  = Gaze ar-
se)

Tabel. 4 - Tipologie

Pentru racordarea conductelor separate monta i pe aparat urm torul accesoriu de por-
nire:

fig. 12 - Accesoriu de plecare pentru conducte separate

Înainte de a trece la instalare, verifica i ce diafragm  trebuie utilizat i ave i grij  s  nu
se dep easc  lungimea maxim  permis , efectuând un calcul simplu:
1. Stabili i complet schema sistemului cu co uri duble, inclusiv accesoriile i termina-

lele de ie ire.
2. Consulta i tabel 6 i identifica i pierderile în meq (metri echivalen i) ale fiec rui com-

ponent, în func ie de pozi ia de instalare.
3. Verifica i ca suma total  a pierderilor s  fie inferioar  sau egal  cu lungimea maxim

permis  în tabel 5.

Tabel. 5 - Diafragme pentru conducte separate

Tip Descriere
C1X Admisie i evacuare orizontal , pe perete
C3X Admisie i evacuare vertical , pe acoperi
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Coaxial 60/100 Coaxial 80/125
Lungime maxim  permis 5 m 10 m
Factor de reducere cot 90° 1 m 0,5 m
Factor de reducere cot 45° 0,5 m 0,25 m

Diafragm  de utilizat 0 ÷ 2 m O 43 0 ÷ 3 m O 43
2 ÷ 5 m nicio diafragm 3 ÷ 10 m nicio diafragm

Tip Descriere
C1X Admisie i evacuare orizontal , pe perete. Terminalele de intrare/ie ire trebuie s  fie concentrice sau s

fie suficient de apropiate, încât s  fie supuse unor condi ii de vânt similare (distan  de maxim 50 cm)
C3X Admisie i evacuare vertical , pe acoperi . Terminale de intrare/ie ire ca pentru C12
C5X Admisie i evacuare separate, pe perete sau pe acoperi , dar oricum în zone cu presiuni diferite. Eva-

cuarea i admisia nu trebuie s  fie pozi ionate pe pere i situa i fa  în fa
C6X Admisie i evacuare cu conducte certificate separat (EN 1856/1)
B2X Admisie din înc perea de instalare i evacuare pe perete sau pe acoperi

DOMIproject F 24 D
Lungime maxim  permis 60 meq

Diafragm  de utilizat

0 - 20 meq O 43

20 - 45 meq O 47

45 - 60 meq Nicio diafragm
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Tabel. 6 - Accesorii

Racordarea la hornuri colective

fig. 13 - Exemple de racordare la hornuri (  = Aer /  = Gaze arse)

Tabel. 7 - Tipologie

Dac  inten iona i s  racorda i centrala DOMIproject F 24 D la un horn colectiv sau la un
co  de fum separat cu tiraj natural, hornul sau co ul de fum trebuie s  fie proiectate în
mod expres de personal tehnic calificat profesional, în conformitate cu normele în vigo-
are, i trebuie s  fie corespunz toare pentru aparate cu camer  etan  dotate cu venti-
lator.
4. EXPLOATAREA I ÎNTRE INEREA
4.1 Regl rile
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate func iona cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. i este proiectat din fa-
bric  pentru a utiliza unul dintre cele dou  tipuri de gaz, a a cum se men ioneaz  în mod
clar pe ambalaj i pe pl cu a cu datele tehnice ale aparatului. Dac  e necesar  utilizarea
aparatului cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie s  achizi iona i kitul de tran-
sformare corespunz tor i s  proceda i dup  cum urmeaz :
1. Înlocui i duzele arz torului principal, montând duzele indicate în tabelul cu datele

tehnice de la cap. 5, în func ie de tipul de gaz utilizat.
2. Modifica i parametrul referitor la tipul de gaz:

• aduce i centrala în modul stand-by
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  det. 1 i 2 - fig. 1 timp de 10 se-

cunde: pe afi aj apare “b01“ care clipe te intermitent.
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  (det. 1 i 2 - fig. 1) pentru a seta

parametrul 00 (pentru func ionarea cu metan) sau 01 (pentru func ionarea cu
GPL).

• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  (det. 1 i 2 - fig. 1) timp de 10 se-
cunde.

• Centrala revine în modul stand-by.

3. Regla i presiunile minim i maxim  ale arz torului (cf. paragraful respectiv), setând
valorile indicate în tabelul cu datele tehnice pentru tipul de gaz utilizat.

4. Aplica i pl cu a adeziv  din kitul de transformare al turi de pl cu a cu datele tehni-
ce, pentru a dovedi efectuarea transform rii.

Activarea modului TEST
Ap sa i simultan pe tastele pentru înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) timp de 5 secunde pentru
a activa modul TEST. Centrala se aprinde la puterea maxim  de înc lzire reglat  con-
form paragrafului urm tor.
Pe afi aj, simbolurile pentru înc lzire i ap  sanitar  (fig. 14) clipesc intermitent; al turi
va fi afi at  puterea de înc lzire.

fig. 14 - Modul TEST (putere înc lzire = 100%)
Ap sa i pe tastele pentru înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) pentru a m ri sau a reduce puterea
(minim  = 0%, maxim  = 100%).
Ap sând pe tasta Ap  menajer "-" (det. 1 - fig. 1), puterea centralei este reglat  imediat
la minim (0%). Ap sând pe tasta Ap  menajer "+" (det. 2 - fig. 1), puterea centralei este
reglat  imediat la maxim (100%).
Pentru a dezactiva modul TEST, ap sa i simultan pe tastele pentru înc lzire (det. 3 i 4
- fig. 1) timp de 5 secunde.
Oricum, modul TEST se dezactiveaz  automat dup  15 minute.
Reglarea presiunii la arz tor
Acest aparat, fiind de tipul cu modularea fl c rii, are dou  valori fixe de presiune: valoarea de mi-
nim i valoarea de maxim, care trebuie s  fie cele indicate în tabelul cu datele tehnice, în func ie
de tipul de gaz.
• Racorda i un manometru la priza de presiune "B" pozi ionat  în aval de valva de gaz.
• Activa i modul TEST (vezi cap. 4.1).
• Ap sând pe tasta Eco/Comfort timp de 2 secunde, se intr  în modul Calibrare valv  gaz.
• Cartela ajunge la setarea “q02”; ap sând pe tastele pentru ap  cald  menajer , se afi eaz

adev rata valoare salvat .
• Dac  presiunea citit  pe Manometru este diferit  de presiunea maxim  nominal , efectua i

m riri/reduceri cu câte 1 sau 2 unit i ale parametrului “q02”, prin ap sarea pe tastele pentru
ap  cald  menajer : dup  fiecare modificare, valoarea este memorizat ;  a tepta i 10 secun-
de pentru ca presiunea s  se stabilizeze.

• Ap sa i tasta pentru înc lzire “-” (det. 3 - fig. 1).
• Cartela ajunge la setarea “q01”; ap sând pe tastele pentru ap  cald  menajer , se afi eaz

adev rata valoare salvat .
• Dac  presiunea citit  pe Manometru este diferit  de presiunea minim  nominal , efectua i

m riri/reduceri cu câte 1 sau 2 unit i ale parametrului “q01”, prin ap sarea pe tastele pentru
ap  cald  menajer : dup  fiecare modificare, valoarea este memorizat ; a tepta i 10 secun-
de pentru ca presiunea s  se stabilizeze.

• Verifica i din nou ambele regl ri, ap sând pe tastele pentru înc lzire, i eventual corecta i-le,
repetând procedura descris  mai sus.

• Ap sând pe tasta Eco/Comfort timp de 2 secunde, se revine la modul TEST.
• Dezactiva i modul TEST (vezi cap. 4.1).
• Deconecta i manometrul.

Reglarea puterii de înc lzire
Pentru a regla puterea în circuitul de înc lzire, pune i centrala s  func ioneze în modul
TEST (vezi sez. 4.1). Ap sa i pe tastele pentru înc lzire (det. 3 - fig. 1) pentru m rirea
sau mic orarea puterii (minim  = 00 - maxim  = 100); Ap sând pe tasta RESET înainte
s  treac  5 secunde, puterea maxim  va r mâne cea pe care tocmai a i reglat-o. Ie i i
din modul TEST (vezi sez. 4.1).

Pierderi în meq

Aspirare
aer

Evacuare gaze arse
Vertical Orizontal

 80

TUB 0,5 m M/F 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0
1 m M/F 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0
2 m M/F 1KWMA06K 2,0 2,0 4,0

COT 45° F/F 1KWMA01K 1,2 2,2
45° M/F 1KWMA65A 1,2 2,2
90° F/F 1KWMA02K 2,0 3,0
90° M/F 1KWMA82A 1,5 2,5
90° M/F + Priz  test 1KWMA70U 1,5 2,5

TRONSON cu priz  test 1KWMA16U 0,2 0,2
pentru evacuare condens 1KWMA55U - 3,0

TEU cu evacuare condens 1KWMA05K - 7,0
TERMINAL aer la perete 1KWMA85A 2,0 -

gaze arse la perete cu anti-
vânt

1KWMA86A - 5,0

CO  DE FUM Aer/gaze arse dublu 80/80 1KWMA84U - 12,0
Numai ie ire gaze arse 80 1KWMA83U +

1KWMA86U
- 4,0

 100

REDUC IE de la 80 la 100 1KWMA03U 0,0 0,0
de la 100 la 80 1,5 3,0

TUB 1 m M/F 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8
COT 45° M/F 1KWMA03K 0,6 1,0

90° M/F 1KWMA04K 0,8 1,3
TERMINAL aer la perete 1KWMA14K 1,5 -

gaze arse la perete antivânt 1KWMA29K - 3,0

Tip Descriere
C2X Admisie i evacuare în horn comun (admisie i evacuare în aceea i conduct )
C4X Admisie i evacuare în hornuri comune separate, dar care sunt supuse unor condi ii de vânt similare
C8X Evacuare în horn separat sau comun i admisie pe perete
B3X Admisie din înc perea de instalare prin conduct  concentric  (care înconjoar  evacuarea) i evacuare 

în horn comun cu tiraj natural

��� ���
���

fig. 15 - Valv  de gaz

A - Priza de presiune din amonte
B - Priza de presiune din aval
I - Conexiune electric  valv  gaz
R - Ie ire gaz
S - Intrare gaz
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4.2 Punerea în func iune
Înainte de pornirea centralei
• Verifica i etan eitatea instala iei de gaz.
• Verifica i preînc rcarea corect  a vasului de expansiune.
• Umple i instala ia hidraulic i asigura i o evacuare complet  a aerului din central

i din instala ie.
• Verifica i s  nu existe pierderi de ap  în instala ie, în circuitele de ap  menajer , la

racorduri sau în central .
• Verifica i racordarea corect  a instala iei electrice i buna func ionare a instala iei de

împ mântare.
• Verifica i ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de înc lzire s  fie cea nece-

sar .
• Verifica i ca în imediata apropiere a centralei s  nu existe lichide sau materiale in-

flamabile

Verific ri în timpul func ion rii
• Porni i aparatul.
• Verifica i etan eitatea circuitului de combustibil i a instala iilor de ap .
• Controla i eficien a co ului de fum i a conductelor aer-gaze arse în timpul

func ion rii centralei.
• Controla i ca circula ia apei, între central i instala ii, s  se desf oare corect.
• Asigura i-v  c  valva de gaz moduleaz  corect, atât în faza de înc lzire, cât i în

cea de preparare a apei calde menajere.
• Verifica i aprinderea în bune condi ii a centralei, efectuând diferite încerc ri de

aprindere i de stingere, cu ajutorul termostatului de camer  sau al comenzii la di-
stan .

• Verifica i ca valoarea consumului de combustibil indicat  de contor s  corespund
cu cea indicat  în tabelul cu datele tehnice din cap. 5.

• Asigura i-v  c , f r  cerere de c ldur , arz torul se aprinde corect când se deschi-
de un robinet de ap  cald  menajer . Controla i ca, în timpul func ion rii în circuitul
de înc lzire, la deschiderea unui robinet de ap  cald , s  se opreasc  pompa de
circula ie din circuitul de înc lzire, iar apa cald  menajer  s  fie preparat  în condi ii
normale.

• Verifica i programarea corect  a parametrilor i efectua i eventualele personaliz ri
necesare (curb  de compensare, putere, temperaturi etc.).

4.3 Între inerea
Controlul periodic
Pentru a men ine în timp corecta func ionare a aparatului, e necesar s  solicita i perso-
nalului calificat un control anual care s  prevad  urm toarele verific ri:
• Dispozitivele de control i de siguran  (valv  de gaz, debitmetru, termostate etc.)

trebuie s  func ioneze corect.
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie s  fie perfect eficient.

(Central  cu camer  etan : ventilator, presostat etc. - Camera etan  trebuie s
fie ermetic : garnituri, coliere etc.).
(Central  cu camer  deschis : dispozitiv antirefulare, termostat gaze arse etc.)

• Conductele i terminalul aer-gaze arse nu trebuie s  fie blocate i nu trebuie s  pre-
zinte pierderi.

• Arz torul i schimb torul de c ldur  trebuie s  fie curate i f r  incrusta ii. Pentru o
eventual  cur are nu utiliza i produse chimice sau perii de o el.

• Electrodul nu trebuie s  aib  incrusta ii i trebuie s  fie pozi ionat corect.

fig. 16 - Pozi ionarea electrodului
• Instala iile de gaz i de ap  trebuie s  fie etan e.
• Presiunea apei din instala ia rece trebuie s  fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar,

aduce i-o din nou la aceast  valoare.
• Pompa de circula ie nu trebuie s  fie blocat .
• Vasul de expansiune trebuie s  fie înc rcat.
• Debitul de gaz i presiunea trebuie s  corespund  cu valorile indicate în tabelele re-

spective.

4.4 Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea
Centrala este dotat  cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul apari iei unei
anomalii la central , afi ajul clipe te intermitent împreun  cu simbolul anomaliei (det. 11
- fig. 1), indicând codul anomaliei.
Exist  anomalii care cauzeaz  bloc ri permanente (desemnate cu litera "A"): pentru re-
luarea func ion rii e suficient s  ap sa i tasta RESET (det. 6 - fig. 1) timp de 1 secund ,
sau tasta RESET a cronocomenzii la distan  (op ional), dac  este instalat ; dac  cen-
trala nu porne te din nou, este necesar s  rezolva i anomalia.
Alte anomalii cauzeaz  bloc ri temporare (desemnate cu litera "F"), care sunt restabilite
automat imediat ce valoarea revine în regimul de func ionare normal al centralei.
List  anomalii

Tabel. 8

��
��
��
�� �

Cod
anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie

A01 Arz torul nu se aprinde

Lipsa gazului
Controla i ca debitul de gaz la central  s
fie regulat, iar aerul din evi s  fi fost eva-
cuat

Anomalie electrod de detectare / 
aprindere

Controla i cablajul electrodului i dac
acesta e pozi ionat corect i nu are incru-
sta ii

Valv  gaz defect Verifica i i înlocui i valva de gaz
Cablaj valv  gaz întrerupt Verifica i cablajul
Putere de aprindere prea sc zut Regla i puterea de aprindere

A02 Semnal prezen  flac r  cu 
arz torul stins

Anomalie electrod Verifica i cablajul electrodului de ionizare
Anomalie cartel Verifica i cartela

A03 Interven ie protec ie supratem-
peratur

Senzor circuit de înc lzire defect
Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorului din circuitul de înc l-
zire

Lipsa circula iei apei în instala ie Verifica i pompa de circula ie
Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

F04 Anomalie termostat gaze arse Setare eronat  parametru cartel Verifica i i eventual modifica i parametrul 
cartelei

F05

Anomalie presostat gaze arse 
(contactul nu se închide) Setare eronat  parametru cartel Verifica i i eventual modifica i parametrul 

cartelei

Anomalie ventilator
Cablaj întrerupt Verifica i cablajul
Ventilator defect Verifica i ventilatorul
Anomalie cartel Verifica i cartela

A06 Lipsa fl c rii dup  faza de 
aprindere

Presiune sc zut  în instala ia de gaz Verifica i presiunea gazului
Calibrare presiune minim  la arz tor Verifica i presiunile

F07 Anomalie presostat gaze arse 
(contact lipit) Setare eronat  parametru cartel Verifica i i eventual modifica i parametrul 

cartelei

A09 Anomalie valv  gaz Cablaj întrerupt Verifica i cablajul
Valv  gaz defect Verifica i i eventual înlocui i valva de gaz

F10 Anomalie senzor de tur 1
Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit
Cablaj întrerupt

F11 Anomalie senzor ap  cald
menajer

Senzor defect
Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F14 Anomalie senzor de tur 2
Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit
Cablaj întrerupt

A16 Anomalie valv  gaz Cablaj întrerupt Verifica i cablajul
Valv  gaz defect Verifica i i eventual înlocui i valva de gaz

F20 Anomalie control combustie

Anomalie ventilator Verifica i ventilatorul i cablajul ventilato-
rului

Diafragm  necorespunz toare Verifica i i eventual înlocui i diafragma
Co ul de fum nu este corect dimensio-
nat sau este astupat Verifica i co ul

A21 Anomalie combustie neade-
cvat

Anomalie F20 generat  de 6 ori în ulti-
mele 10 minute Vezi anomalia F20

A23
Nu este atins  presiunea nomi-
nal  setat  pentru apa din 
instala ie în 4 minute

Setare eronat  parametru cartel Verifica i i eventual modifica i parametrul 
cartelei

A24 4 umpleri în 24 ore Setare eronat  parametru cartel Verifica i i eventual modifica i parametrul 
cartelei

F34 Tensiune de alimentare mai 
mic  de 180 V. Probleme la re eaua electric Verifica i instala ia electric

F35 Frecven a din re ea e anormal Probleme la re eaua electric Verifica i instala ia electric

F37 Presiunea apei din instala ie nu 
e corect

Presiune prea sc zut Umple i instala ia
Presostatul ap  nu este conectat sau 
este defect Verifica i senzorul

F39 Anomalie sond  extern
Sond  defect  sau scurtcircuit cablaj Verifica i cablajul sau înlocui i senzorul
Sond  deconectat  dup  ce a i activat 
temperatura variabil

Conecta i din nou sonda extern  sau 
dezactiva i temperatura variabil

A41 Pozi ionarea senzorilor Senzor tur sau senzor ap  cald
menajer  deconectat de la tub

Controla i pozi ionarea i func ionarea 
corect  a senzorilor

F42 Anomalie senzor înc lzire Senzor defect Înlocui i senzorul

F43 Interven ie protec ie schim-
b tor.

Lips  de circula ie H2O în instala ie Verifica i pompa de circula ie
Aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

F50 Anomalie valv  gaz Cablaj Operator modulant întrerupt Verifica i cablajul
Valv  gaz defect Verifica i i eventual înlocui i valva de gaz

A51 Anomalie combustie neade-
cvat Înfundare co  evacuare/admisie Verifica i co ul
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5. CARACTERISTICI I DATE TEHNICE

Tabel. 9 - Legend  figuri cap. 5

5.1 Vedere general i componente principale

fig. 17 - Vedere general

5.2 Tabel cu datele tehnice

5.3 Diagrame
Diagrame presiune - putere

fig. 18 - Diagram  presiune - putere
A = GPL - B = METAN
Pierderi de sarcin  / în l ime de pompare pompe de circula ie

fig. 19 - Pierderi de sarcin  / în l ime de pompare pompe de circula ie DOMIproject 
F 24 D

A = Pierderi de sarcin  în central  - 1, 2 i 3 = Vitez  pomp  de circula ie

5 Camer  etan 29 Colector ie ire gaze arse
7 Intrare gaz 32 Pomp  de circula ie înc lzire
8 Ie ire ap  cald  menajer 36 Evacuare automat  aer
9 Intrare ap  menajer 38 Fluxostat

10 Tur instala ie 42 Senzor temperatur  ap  menajer
11 Retur instala ie 44 Valv  de gaz
14 Supap  de siguran 56 Vas de expansiune
16 Ventilator 72 Termostat de camer  (nu este furnizat)
19 Camer  de ardere 74 Robinet de umplere instala ie
20 Grup arz toare 81 Electrod de aprindere i detectare
21 Duz  principal 114 Presostat ap
22 Arz tor 138 Sond  extern
26 Izolator camer  de combustie 139 Unitate înc pere
27 Schimb tor din cupru pentru înc lzire i

ap  cald  menajer
187 Diafragm  gaze arse

28 Colector gaze arse 278 Senzor dublu (Siguran  + Înc lzire)
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Dat Unitate DOMIproject F 24 D
Putere termic  max. kW 25.8 (Q)
Putere termic  min. kW 8.3 (Q)
Putere termic  max. înc lzire kW 24.0 (P)
Putere termic  min. înc lzire kW 7.2 (P)
Putere termic  max. ap  cald  menajer kW 24.0
Putere termic  min. ap  cald  menajer kW 7.2
Randament Pmax (80-60°C) % 93.0
Randament 30% % 90.5
Clas  eficien  directiva 92/42 CEE -
Clas  de emisii NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)
Duze arz tor G20 nr. x O 11 x 1,35
Presiune gaz alimentare G20 mbar 20.0
Presiune gaz max. la arz tor (G20) mbar 12.0
Presiune gaz min. la arz tor (G20) mbar 1.5
Debit gaz max. G20 m3/h 2.73
Debit gaz min. G20 m3/h 0.88
Duze arz tor G31 nr. x O 11 x 0,79
Presiune gaz alimentare G31 mbar 37
Presiune gaz max. la arz tor (G31) mbar 35.0
Presiune gaz min. la arz tor (G31) mbar 5.0
Debit gaz max. G31 kg/h 2.00
Debit gaz min. G31 kg/h 0.65
Presiune max. de func ionare înc lzire bar 3 (PMS)
Presiune min. de func ionare înc lzire bar 0.8
Temperatur  max. înc lzire °C 90 (tmax)
Con inut ap  înc lzire litri 1.0
Capacitatea vasului de expansiune pentru instala ia de 
înc lzire litri 7

Presiune de preînc rcare vas de expansiune înc lzire bar 1
Presiune max. de func ionare ap  cald  menajer bar 9 (PMW)
Presiune min. de func ionare ap  cald  menajer bar 0.25
Con inut ap  cald  menajer litri 0.3
Debit ap  cald  menajer  Dt 25°C l/min 13.7
Debit ap  cald  menajer  Dt 30°C l/min 11.4 (D)
Grad de protec ie IP X5D
Tensiune de alimentare V/Hz 230V/50Hz
Putere electric  absorbit W 110
Putere electric  absorbit  ap  cald  menajer W 40
Greutate în gol kg 30
Tip de aparat C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22
PIN CE 0461BR0842

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

� ��� �
��� �
��� �
���

�������

�
���

��
��

�

�

�

�

�



DOMIproject F 24 D

46 RO cod. 3540V400  -  06/2010  (Rev. 00)

5.4 Schem  electric

fig. 20 - Circuitul electric
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1. INTRODUCERE 
Placa ABM01 a fost dezvoltatã pentru a gestiona 4 tipuri diferite de centrale termice> 
1. Centrala termica pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic (DOMIPROJECT D, DOMITECH D)
2. Centrala pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic (DIVATECH D)
3. Centrala termica doar pentru încãlzire, cu schimbãtor monotermic (predispus la acumulare, cu vanã cu 3 cãi)
4. Centrala termica doar pentru încãlzire, cu schimbãtor monotermic (predispus la acumulare cu sistem de pompe)
De asemenea, poate gestiona 4 tipuri diferite de camere de combustie> 
1. Camerã etanºã de ardere pe bazã de Control combustie (fãrã Presostat de fum)
2. Camerã deschisã (cu Termostat de fum)  
3. Camerã etanºã  (cu Termostat de fum)  
4. Camerã etanºã de ardere pe bazã de Control combustie (cu Termostate de fum pe recuperator)
Este o placã de aprindere ºi reglare integratã în mãsurã sã controleze> Ventilatorul, Vana de Gaz B&P (cu sistem de modulare integrat), Pompa,
Electrodul de aprindere/detectie, intrarea pentru linia de blocaj a condensului pe transformatorul de aprindere, Presostatul de fum sau Termostatul
de fum, Presostatul apã, Senzorul dublu de încãlzire (Reglare+Siguranþã), Senzorul de apã caldã menajerã, Fluxostatul de apã caldã menajerã,
Senzorul Extern ºi Termostatul de Ambient sau Cronocomandã de la distanþã (OpenTherm). Este conectata la 230Vac printr-o siguranþã fuzibilã ºi
are un conector pentru placa electronicã opþionalã LC32 (placa relee vana 3 cai pt DIVATECH). Placa poate funcþiona cu o  frecvenþã a tensiunii de
reþea de 50 Hz sau 60 Hz. 
Din raþiuni de simplificare, diversele modalitãþi de operare descriu comportamentul centralei termice cu parametrii configuraþi la valoarea standard
ºi fãrã Cronocomandã de la distanþã (accesoriu opþional). 

2. PLACA CU RELEE LC32 
Este o placã cu relee (contact de schimb fara potential) conectabila în placa ABM01 (conector X5)< poate avea diverse funcþii ce depind de tipul de
centrala termica pentru care placa ABM01 a fost configuratã> 

1. Centralã termicã combinata pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic 
Placa LC32 este instalatã atunci când trebuie controlatã o vanã de gaz externã, o electrovalvã de încãrcare a apei în instalaþie sau o vanã cu 3 cãi
pentru circuitul de apã caldã menajerã solar. 

2. Centralã termicã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic
Placa ABM01 nu dispune de ieºire care sã controleze o vanã cu 3 cãi, aºadar placa LC32 trebuie sã fie mereu instalatã> întrucât trebuie sã alimenteze
motorul vanei cu 3 cãi (la 230 Vac) necesar pentru devierea apei între circuitul de încãlzire ºi cel de apã caldã menajerã (schimbãtor cu plãci). 

3. Centralã termicã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus la acumulare cu vanã cu 3 cãi)
Placa ABM01 nu dispune de ieºire care sã controleze o vanã cu 3 cãi< aºadar, configurând modalitatea Eco (Economy) sau simulând (printr-o
rezistenþã) o temperaturã a senzorului de apã caldã menajerã mai mare decât valoarea de referinþã configurabilã (Parametrul P09 standard de 65°C)
se poate considera cã centrala termicã funcþioneazã doar pe încãlzire. 

Instalând placa LC32 se poate în schimb controla motorul vanei cu 3 cãi (la 230 Vac) necesar pentru devierea apei între circuitul de încãlzire ºi cel
de apã caldã menajerã (serpentinã boiler)< se poate considera aºadar cã centrala termicã funcþioneazã în modul combinat cu acumulare.  
În cazul în care se doreºte transformarea unei centralã termice doar pentru încãlzire într-o centralã termicã combinatã (preparare apã caldã menajerã
ºi încãlzire) cu acumulare, este necesarã instalarea unei sonde pentru boiler (accesoriu opþional).  

4. Centralã termicã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus la acumulare cu pomp[ de circulaþie)
La fel ca la punctul precedent referitor la pompa de circulaþie pentru boiler. 
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3. INTERFAÞÃ UTILIZATOR & MENIU INTERFAÞÃ UTILIZATOR 
Placa poate gestiona 4 configurãri diferite ale interfeþei utilizatorului. 
Accesul la meniul interfaþã utilizator se face prin apãsarea tastelor Apã caldã menajerã + ºi Eco/Comfort timp de 10 secunde. 
Apãsând tasta Încãlzire se va putea alege (prin rotire) > „n1”, „n2”, „n3” sau „n4”. Odatã selectatã Interfaþa utilizator e suficient sã se iasã din
meniu> modificarea va fi salvatã automat. 
Ieºirea din meniul Interfaþã utilizator se face prin apãsarea tastelor Apã caldã menajerã + ºi Eco/Comfort concomitent timp de 10 secunde sau
automat dupã 2 minute. 

n1 – Centralã termicã Ferroli DOMIPROJECT D n2 - Centralã termicã Ferroli DOMITECH D si DIVATECH D
(setare standard din fabricaþie)

Atenþie> de fiecare datã când o tastã sau o pereche de taste este apãsatã pentru mai mult de 2 secunde (Modul Off, Procedura de calibrare a vanei
de gaz, Modul test & Procedura de calibrare a vanei de gaz, Intrare/Ieºire meniu etc. etc.), afiºajul va diagnostica aceastã aºteptare. În acest mod,
utilizatorul ºi/sau instalatorul va putea înþelege cã placa a perceput apãsarea tastelor prin afiºarea pe display a unui simbol rotativ. 

4. CODUL ªI CONDIÞIILE DE LIVRARE
Placa electronica are versiune neutrã prevãzutã cu materiale plastice, dar fãrã membranã pentru taste ºi mascã de protecþie, ce urmeazã a fi
personalizatã, care în varianta standard este configuratã ca centrala termicã Ferroli  “Project”>
39841330CENTRALÃ ABM01 HDIMS13 19142
Atentie> La inlocuirea plãcii electronice trebuie setat parametrul n1 (Domiproject) sau n2 (Domitech sau Divatech) în funcþie de
tipul centralei termice pe care se monteazã aceasta.

5. MODUL OFF (OPRIT)
În lipsa avariilor, apãsând timp de 5 secunde tasta Off se poate aduce mereu centrala termicã pe modul Off (Oprit). Toate cererile sunt terminate ºi
afiºajul indicã douã liniuþe. 
Vor rãmâne active doar protecþia anti-îngheþ ºi sistemul  de protecþie împotriva blocãrii pompei. 
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11 3 4 12 16 6

1 = Tastã pentru scãderea temperaturii la apa caldã menajerã
2 = Tastã pentru creºterea temperaturii  la apa caldã menajerã
3 = Tastã pentru reducerea temperaturii din instalaþia de încãlzire 
4 = Tastã pentru creºterea temperaturii  din instalaþia de încãlzire
5 = Afiºaj  
6 = Tastã resetare – selectare mod Varã/Iarnã – Meniu „Temperaturã

variabilã”
7 = Tastã selectare mod Economy / Comfort (Economie/Comfort) –

Pornit/Oprit aparat 
8 = Simbol apã caldã menajerã 

9 = Indicarea funcþionãrii circuitului de apã caldã menajerã  
10 = Indicare mod Varã 
11 = Indicare multifuncþionalitate 
12 = Indicare mod Eco (Economy) 
13 = Indicare funcþie încãlzire 
14 = Simbol încãlzire 
15 = Indicare arzãtor aprins ºi nivel de putere actual (cu luminare

intermitentã în timpul funcþiei anomalie combustie) 
16 = Conectare Service Tool (pt resoftare placa)



În cazul în care se înregistreazã o anomalie, aceasta va fi indicatã pe afiºaj, dar placa va rãmâne în modul Oprit< de fapt, odatã rezolvatã defecþiunea,
afiºajul va reveni automat la indicarea celor douã liniuþe. 
Întrerupând ºi conectând din nou alimentarea electricã, placa menþine modul Off. 
Pentru a readuce sistemul într-un mod de operare sau în modul On (Pornit), va trebui apãsatã din nou timp de 5 secunde tasta Off. În modul Off,
nu pot fi modificate valorile de referinþã, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, nu poate fi adusã centrala în modul Test, nu poate fi activatã
procedura de calibrare a vanei de gaz ºi nici nu poate fi accesat Meniul. 

6. MODUL FH
1. Parametrul b02=1, Centralã termicã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor

bitermic 
Nu este prevãzut. 

2. Parametrul b02=2, Centralã termicã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor
monotermic

Modul FH este activat automat de fiecare datã când se furnizeazã energie electricã plãcii, dupã activarea presiunii nominale a instalaþiei (F37) sau
dupã restabilirea avariei datorate supraîncãlzirii (A03). Modul FH dureazã 120 de secunde> în tot acest timp, pompa va fi activatã ºi dezactivatã la
fiecare 5 secunde, în timp ce vana cu 3 cãi va fi comutatã simultan dupã  urmãtorul ciclu> 30 de secunde pe încãlzire, 30 de secunde pe apã caldã
menajerã, 30 de secunde pe încãlzire, 30 de secunde pe apã caldã menajerã. În primele 5 secunde ale modului FH, afiºajul va indica versiunea de
soft a plãcii. În modul FH, poate fi accesat Meniul. 

3. Parametrul b02=3, Centralã termicã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu
3 cãi) 

La fel ca precedentul. 
4. Parametrul b02=4, Centralã termicã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu pompã

de circulaþie) 
Modul FH este activat automat de fiecare datã când se furnizeazã energie electricã plãcii, dupã activarea presiunii nominale a instalaþiei (F37) sau
dupã restabilirea anomaliei datorate supraîncãlzirii (A03). Modul FH dureazã 120 de secunde> în tot acest timp, ambele pompe vor fi comutate
simultan dupã urmãtorul ciclu> 30 de secunde pornite, 15 secunde oprite, 15 secunde pornite, 15 secunde oprite, 15 secunde pornite, 15 secunde
oprite.  În primele 5 secunde ale modului FH, afiºajul va indica versiunea de soft a plãcii. În modul FH, se poate accesa Meniul. 

7. MODUL STAND-BY 
1. Parametrul b02=1, Centralã termicã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor

bitermic
În lipsa anomaliilor ºi/sau modurilor cu prioritate mai mare, în modul Iarnã, cu contactele Termostatului de ambient ºi ale Fluxostatului deschise,
centrala este în Stand-By. Pe afiºaj este indicatã temperatura Senzorului de încãlzire în timp ce simbolul ECO aprins indicã modul Economy, iar stins,
indicã modul Comfort. În ambele cazuri, rãmân active protecþiile Anti-îngheþ ºi sistemul împotriva blocãrii pompei. 
În modul Stand-by este posibilã modificarea valorilor de referinþã, fixarea modului Off, a modului Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, aducerea
centralei în modul Test, activarea procedurii de calibrare a vanei de gaz sau accesul la Meniu. 

Funcþia aanti-iinerþie 
În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu o mai mare prioritate, Funcþia anti-inerþie începe în lipsa solicitãrii de la Termostatul de ambient ºi de la
Fluxometru, dacã a fost finalizatã o eventualã Post-circulaþie ºi dacã temperatura senzorului de încãlzire este mai mare decât valoarea parametrului
Temperaturã tur prin funcþia Post-circulaþie stand-by (Parametrul P10 standard de 70°C). În acest caz, va fi activatã pompa. Va rãmâne în funcþiune
pe o duratã egalã cu valoarea parametrului Post-circulaþie stand-by (Parametrul P11 standard de 0 secunde). 
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2. Parametrul b02=2, Centralã termicã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor
monotermic

La fel ca la cel precedent, cu menþiunea cã Vana cu 3 cãi este poziþionatã pe modul apã caldã menajerã. 
3. Parametrul b02=3, Centralã doar pentru încãlzire, cu schimbãtor monotermic(predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi)

În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu prioritate mai mare, în modul Iarnã, cu contactele Termostatului de ambient, ºi în modul Confort, cu
Senzorul de apã caldã menajerã care nu mai emite solicitãri, centrala este în stand-by. Afiºajul indicã temperatura Senzorului de apã caldã menajerã
în timp ce simbolul ECO aprins indicã modul Economy, iar stins, indicã modul Comfort. În ambele cazuri, rãmân active protecþiile Anti-îngheþ ºi
sistemul împotriva blocãrii pompei. 
În modul Stand-by este posibilã modificarea valorilor de referinþã, fixarea modului Off, a modului Varã/Iarnã, a funcþiei Economy/Comfort, aducerea
centralei în modul Test, activarea procedurii de calibrare a vanei de gaz sau accesul la Meniu. 

4. Parametrul b02=4, Centrala doar pentru încãlzire, cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu circulator)
La fel ca la precedentul. 

8. MODUL APÃ CALDÃ MENAJERÃ  
1. Parametrul b02=1, Centrala combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic

În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu prioritate mai mare, modul Apã caldã menajerã începe atunci  când acest lucru este cerut de cãtre Fluxostat.
Câmpul de reglare a temperaturii apei calde menajere este cuprins între 40°C ºi temperatura maximã 65 °C  (Parametrul P09 standard de 50°C). 
Modul Apã caldã menajerã prevede cinci tipuri de reglare (Parametrul P07 standard egal cu 0). 
Parametrul PP07=0, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã FFix 
Pompa Instalaþiei este dezactivatã (dacã era în funcþiune) în timp ce arzãtorul este aprins imediat ºi puterea centralei este reglatã în funcþie de
valoarea de referinþã a utilizatorului. Dacã temperatura senzorului de apã caldã menajerã depãºeºte punctul de stingere (80°C), arzãtorul este stins<
imediat ce temperatura coboarã sub punctul de aprindere (75°C), arzãtorul porneºte din nou. 
Parametrul PP07=1, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã LLegat lla vvaloarea dde rreferinþã 
Pompa Instalaþiei este dezactivatã (dacã era în funcþiune) în timp ce arzãtorul este aprins imediat ºi puterea centralei este reglatã în funcþie de
valoarea de referinþã a utilizatorului. Dacã temperatura senzorului de apã caldã menajerã depãºeºte punctul de stingere (valoare de referinþã
utilizator +5°C), arzãtorul este stins< imediat ce temperatura coboarã sub punctul de aprindere (valoare de referinþã utilizator), arzãtorul porneºte
din nou.
Parametrul PP07=2, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã ppentru IInstalaþia ssolarã 11 ((5 ssecunde) 
Pompa Instalaþiei este dezactivatã (dacã era în funcþiune) în timp ce arzãtorul este aprins imediat ºi puterea centralei este reglatã în funcþie de
valoarea de referinþã a utilizatorului. La terminarea acestui timp, dacã temperatura Senzorului de Apã caldã menajerã este mai mare decât punctul
de aprindere (valoare de referinþã utilizator -10 °C), arzãtorul nu este aprins> acest lucru va avea loc imediat ce temperatura coboarã sub punctul de
aprindere (valoare de referinþã utilizator -10 °C). Puterea centralei va fi aºadar reglatã în funcþie de punctul de referinþã utilizator. Dacã temperatura
senzorului apã caldã menajerã depãºeºte punctul de stingere (valoare de referinþã utilizator +10°C), arzãtorul este stins< imediat ce temperatura
coboarã sub punctul de aprindere (valoare de referinþã utilizator - 10°C), arzãtorul porneºte din nou.
Parametrul PP07=3, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã ppentru IInstalaþia ssolarã 22 ((10 ssecunde) 

La fel ca la precedentul, dar cu un timp de aºteptare iniþialã de 10 secunde. 
Parametrul PP07=4, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã ppentru IInstalaþia ssolarã 33 ((20 ssecunde) 

La fel ca la precedentul, dar cu un timp de aºteptare iniþialã de 20 secunde. 

Indiferent de tipul de reglare selectat, în afara senzorului de apã caldã menajerã este controlat ºi cel de încãlzire> dacã acesta depãºeºte cele 90°C,
va începe o modulaþie a flãcãrii pentru a menþine turul stabil la aceastã temperaturã< la depãºirea a 95°C  arzãtorul va lucra la putere minimã în timp
ce, la depãºirea a 100°C, va avea loc stingerea acestuia. Reaprinderea este fixatã la 90°C. 
De asemenea, existã un control ulterior pentru a preveni defectarea schimbãtorului> atunci când senzorul de apã caldã menajerã este stabil (±2,5°C
de la valoarea de referinþã utilizator fixatã), în cazul în care creºterea temperaturii detectatã de Senzorul de încãlzire este mai mare de 4°C/secundã
ºi simultan creºterea temperaturii indicate de Senzorul de apã caldã menajerã este mai mare de 7,5°C/secundã, arzãtorul este stins anticipat. 
Afiºajul indicã temperatura actualã a Senzorului de apã caldã menajerã ºi Simbolul Flacãrã indicã prezenþa flãcãrii  ºi nivelul puterii arzãtorului< în
cazul în care interfaþa de utilizator este fixatã ca centralã „Tech”, modul Apã caldã menajerã va fi indicat prin luminarea intermitentã a simbolului 
Apã Caldã, dacã interfaþa de utilizator este fixatã ca boiler „Project”, modul apã caldã menajerã va fi indicat prin simbolul „SA”, 1 secundã la fiecare
10, în locul temperaturii Senzorului de apã caldã menajerã. 
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Modul de apã caldã menajerã se terminã atunci când este deschis contactul Fluxostatului. Începe timpul de aºteptare Apã caldã menajerã (Parametru
P08 standard de 30 de secunde) indicat ca „d1”. La finalul modului apã caldã menajerã, nu este prevãzutã nicio acþiune de Post-circulaþie. 
În modul Apã caldã menajerã, se pot modifica valorile , se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate aduce centrala
în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul. 
Algoritmul ddin ttimpul ppost-ccirculaþiei îîncãlzirii   
În cazul în care a fost selectat modul Comfort, dacã temperatura cititã de senzorul de tur coboarã sub 40°C, pompa este dezactivatã. Dacã
temperatura cititã de senzorul de tur urcã peste 80°C, pompa este activatã. Acest algoritm este activ pe întreaga duratã de post-circulaþie a încãlzirii. 
În cazul în care a fost selectat modul Economy, pompa este mereu activã, indiferent de temperatura cititã de senzorul de tur. 

Conectarea pplãcii ccu rrelee LLC32
1. Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic ºi

b05=0, Vanã gaz externã 
Contactul releului este închis de fiecare datã când este deschisã Vana de gaz a centralei. 

2. Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic ºi
b05=1, Electrovalvã de alimentare a instalaþiei 

Contactul releului este folosit pentru activarea electrovalvei de alimentare cu apã a instalaþiei> comanda se poate da manual, de pe panoul de
comandã al centralei, ori automat sau manual de pe Cronocomanda de la distanþã. 
Activarea manualã a panoului de comandã (cu sau fãrã Cronocomanda de la distanþã, conectatã)
Atunci când contactul Presostatului de apã este deschis, placa indicã avaria aferentã. Cu avaria F37 activã, o singurã apãsare a tastei Reset va acþiona
electrovalva de alimentare a instalaþiei cu apã timp de maxim 4 minute. Dacã înainte de trecerea acestui interval, contactul Presostatului de apã este
închis, placa va dezactiva avaria ºi dupã douã secunde ºi electrovalva> centrala va putea funcþiona normal. În cazul în care la finalul celui de-al patrulea
minut contactul Presostatului de apã mai este încã deschis, placa va dezactiva electrovalva generând avaria de tip blocaj A23 (23 de la distanþã).
Utilizatorul va trebui aºadar sã deblocheze centrala înainte de a trece la un nou ciclu de alimentare a instalaþiei cu apã> dupã Resetare, placa va
verifica din nou contactul Presostatului de apã. În caz cã este închis (de exemplu> alimentarea se face printr-un robinet de pe instalaþie), centrala va
putea funcþiona normal. În caz cã este deschis, va diagnostica avaria aferentã ºi un nou ciclu de alimentare va fi disponibil. 
Activând alimentarea de la panoul de  comandã, nu existã limitãri ale numãrului maxim de acþionãri zilnice ale electrovalvei. 
Activarea mmanualã/automatã aa CCronocomenzii dde lla ddistanþã ((cu CCronocomanda cconectatã)
Logica de alimentare are loc la fel ca pentru modul descris mai sus. 
Placa centralei reuºeºte sã distingã dacã cererea de activare a alimentãrii vine de la distanþã (Cronocomandã) sau de pe panoul frontal al centralei
(Panou de comandã). 
Aºadar, activând alimentarea prin Cronocomandã de la distanþã vor fi posibile doar 3 acþionãri consecutive ale electrovalvei în 24 de ore. Acest lucru
este valabil atât pentru modul de alimentare manual, cât ºi pentru modul de alimentare automat. 
Practic, la a patra cerere într-un interval de 24 de ore, centrala va activa avaria de tip blocaj A24 (24 de la distanþã). Utilizatorul va trebui aºadar sã
deblocheze centrala înainte de a trece la un nou ciclu de alimentare a instalaþiei cu apã> dupã Resetare, placa va verifica din nou contactul
Presostatului de apã. În caz cã este închis (de exemplu> alimentarea se face printr-un robinet de pe instalaþie), centrala va putea funcþiona normal.
În caz cã este deschis, va diagnostica avaria aferentã ºi un nou ciclu de alimentare va fi disponibil.
1. Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic ºi b05=2,
vanã cu 3 cãi solarã 
Contactul releului este folosit pentru activarea unei vane cu 3 cãi externe (circuit solar). De fiecare datã când existã o solicitare din partea Fluxostatului
(contact închis), releul va alimenta vana cu 3 cãi. La finalul solicitãrii (contact Fluxostat deschis), releul va întrerupe tensiunea la vana cu 3 cãi. 

2. Parametrul b02=2, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic 
Din raþiuni de simplificare, acest mod de operare este descris ca ºi cum ar fi instalatã placa cu relee LC32. 
În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu prioritate mai mare, modul Apã caldã menajerã începe atunci când Fluxostatul o cere. Câmpul de reglare
a temperaturii apei calde menajere este cuprins între 40°C ºi temperatura maximã (Parametrul P09 standard de 55 °C). 
Modul Apã caldã menajerã prevede cinci tipuri de reglaje (Parametrul P07 standard egal cu 0). 
Parametrul PP07=0, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã FFix 
Simultan, pompa instalaþiei este activatã, vana cu 3 cãi este poziþionatã pe modul apã caldã menajerã, arzãtorul este aprins imediat ºi puterea
centralei este reglatã rapid în funcþie de valoarea de referinþã a utilizatorului. 
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Dacã temperatura Senzorului de apã caldã menajerã depãºeºte punctul de stingere (80°C), arzãtorul este stins< imediat ce temperatura coboarã sub
punctul de aprindere (75°C), arzãtorul porneºte din nou. 
Parametrul PP07=1, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã LLegat lla vvaloarea dde rreferinþã 
Simultan, pompa instalaþiei este activatã, vana cu 3 cãi este poziþionatã pe modul apã caldã menajerã, arzãtorul este aprins imediat ºi puterea
centralei este reglatã în funcþie de valoarea de referinþã a utilizatorului. 
Dacã temperatura Senzorului de apã caldã menajerã depãºeºte punctul de stingere (valoare de referinþã utilizator +5°C), arzãtorul este stins< imediat
ce temperatura coboarã sub punctul de aprindere (valoare de referinþã utilizator), arzãtorul porneºte din nou.
Parametrul PP07=2, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã ppentru IInstalaþia ssolarã 11 ((5 ssecunde) 
Pompa Instalaþiei este dezactivatã (dacã era în funcþiune) ºi timp de 5 secunde funcþionarea arzãtorului este  opritã. La finalul acestui interval, dacã
temperatura Senzorului apã caldã menajerã depãºeºte punctul de aprindere (valoare de referinþã utilizator -10°C), arzãtorul nu este aprins< acest
lucru se va întâmpla imediat ce temperatura coboarã sub punctul de aprindere (valoare de referinþã utilizator -10°C) ºi, în acelaºi timp, pompa
instalaþiei este activatã ºi vana cu 3 cãi trece pe modul Apã caldã menajerã. Puterea centralei va fi aºadar reglatã în funcþie de valoarea de referinþã
utilizator. Dacã temperatura Senzorului de apã caldã menajerã depãºeºte punctul de stingere  (valoare de referinþã utilizator +10°C), arzãtorul este
stins< imediat ce temperatura coboarã sub punctul de aprindere (valoare de referinþã utilizator -10°C), arzãtorul porneºte din nou.
Parametrul PP07=3, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã ppentru IInstalaþia ssolarã 22 ((10 ssecunde) 

La fel ca la precedentul, dar cu un timp de aºteptare iniþial de 10 secunde. 
Parametrul PP07=4, sstingerea aarzãtorului îîn mmodul aapã ccaldã mmenajerã ppentru IInstalaþia ssolarã 33 ((20 ssecunde) 

La fel ca la precedentul, dar cu un timp de aºteptare iniþial de 20 secunde. 
Indiferent de tipul de reglare selectat, în afara senzorului de apã caldã menajerã este controlat ºi cel de Încãlzire> dacã acesta depãºeºte cele 90o va
începe o modulaþie a flãcãrii pentru a menþine fluxul stabil la aceastã temperaturã< la depãºirea celor 95°C  arzãtorul va lucra la putere minimã în
timp ce, la depãºirea a 100°C, va avea loc stingerea acestuia. Reaprinderea este fixatã la 90°C. 
Afiºajul indicã temperatura actualã a Senzorului de apã caldã menajerã ºi Simbolul Flacãrã indicã prezenþa flãcãrii ºi nivelul puterii arzãtorului< în
cazul în care interfaþa de utilizator este fixatã ca boiler „Tech”, modul Apã caldã menajerã va fi indicat prin luminarea intermitentã a simbolului Apã
Caldã, dacã interfaþa de utilizator este fixatã ca boiler „Project”, modul apã caldã menajerã va fi indicat prin simbolul „SA”, 1 secundã la fiecare 10,
în locul temperaturii Senzorului de apã caldã menajerã. 
Modul de apã caldã menajerã se terminã atunci când este deschis contactul Fluxostatului. Începe timpul de aºteptare Apã caldã menajerã (Parametru
P08 standard de 30 de secunde) indicat ca „d1” ºi timpul de post-circulaþie apã caldã menajerã (Parametrul P11 standard de 30 de secunde). 
În modul Apã caldã menajerã, se pot modifica valorile, se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate aduce centrala
în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul. 
Algoritmul ddin ttimpul ppost-ccirculãrii îîncãlzirii  
Dacã temperatura cititã de senzorul de tur coboarã sub 33°C, pompa este dezactivatã. Dacã temperatura cititã de senzorul de tur creºte peste 80°C,
pompa este activatã.  Acest algoritm este activ pe întreaga duratã de post-circulare a cãldurii. 
Conectarea pplãcii ccu rrelee LLC32
Contactul releului este folosit pentru a controla vana cu 3 cãi (repaus în modul apã caldã menajerã). 
Nu este nevoie de configurarea nici unui parametru. 

3. Parametrul b02=3, Centrala doar pentru încãlzire, cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi)
Din raþiuni de simplificare, acest mod de operare este descris ca ºi cum ar fi instalatã placa cu relee LC32. 
În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu prioritate mai mare, modul Apã caldã menajerã începe atunci când Senzorul de apã caldã menajerã o cere
(valoare de referinþã utilizator - Parametru P07 standard de 2 °C) în modul Comfort. Câmpul de reglare a temperaturii apei calde menajere este
cuprins între 10°C ºi temperatura maximã (Parametrul P09 standard de 65°C). 
Timp de 10 secunde, funcþionarea arzãtorului ºi a Pompei de pe instalaþie este blocatã> în tot acest timp este comutatã vana cu 3 cãi care în mod
normal este poziþionatã pe încãlzire. La finalul acestui interval, Pompa de pe instalaþie este activatã imediat ºi imediat ce temperatura de tur (circuit
primar) coboarã sub punctul de aprindere (Parametrul P10 standard de 80°C), arzãtorul este aprins. Afiºajul va indica temperatura actualã a
Senzorului de apã caldã menajerã ºi Simbolul Flacãrã va indica prezenþa flãcãrii ºi nivelul de putere a arzãtorului< dacã interfaþa de utilizator este
configuratã ca centrala „Tech”, modul Apã caldã menajerã va fi indicat prin luminarea intermitentã a simbolului Apã caldã, dacã interfaþa de utilizator
este configuratã ca boiler „Project”, modul Apã caldã menajerã va fi indicat prin afiºarea simbolului „SA”, 1 secundã la fiecare 10, în locul temperaturii
Senzorului de apã caldã menajerã. 
Scopul microprocesorului este acela de a menþine o temperaturã de tur (circuit primar) egalã cu valoarea fixatã (Parametrul P10 standard de 80°C).
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Modulaþia flãcãrii va începe la depãºirea acestei valori, în timp de stingerea arzãtorului va avea loc atunci când temperatura Senzorului de tur va fi
depãºit cu 5°C (valoare fixã) valoarea de referinþã primarã< imediat de temperatura va coborî sub ultima valoarea indicatã, arzãtorul va porni din
nou. 
Modul Apã caldã menajerã se terminã atunci când Senzorul de apã caldã menajerã nu mai emite solicitãri (valoare de referinþã utilizator) sau
selectând modul Economy. Vor începe timpul de aºteptare Apã caldã sanitarã (Parametrul P08 standard de 30 de secunde) notat cu „d1” ºi timpul
de post-circulaþie apã caldã sanitarã (Parametrul P11 standard de 30 de secunde). 
În modul Apã caldã menajerã, se pot modifica valorile, se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate aduce boilerul
în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul. 
Algoritmul ddin ttimpul ppost-ccirculaþiei îîncãlzirii 
Dacã temperatura cititã de senzorul de tur coboarã sub 20°C, pompa este dezactivatã. Dacã temperatura cititã de senzorul de tur creºte peste 25°C,
pompa este activatã.  Acest algoritm este activ pe întreaga duratã de post-circulaþie a încãlzirii. 
Conectarea pplãcii ccu rrelee LLC32
Contactul releului este folosit pentru a controla vana cu 3 cãi (repaus în modul apã caldã menajerã). 
Nu este nevoie de configurarea nici unui parametru. 

4.Parametrul b02=4, Centralã doar pentru încãlzire, cu schimbãtor monotermic(predispus pentru acumulare cu pompã de
circulaþie). 
Ca la precedentul doar ca se utilizeazã o pompã de circulaþie, fãrã timpul de aºteptare iniþial de 10 secunde.

9. MODUL ÎNCÃLZIRE 
În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu o mai mare prioritate, modul Încãlzire începe atunci când nu existã o solicitare de apã caldã menajerã, în
cazul în care a fost selectat modul Iarnã ºi existã o solicitare provenind de la Termostatul de ambient. Câmpul de reglare a temperaturii de Încãlzire
este cuprins între 30°C ºi temperatura maximã (Parametrul P05 standard de 85°C). Arzãtorul este stins imediat (dacã era în funcþiune) ºi este activatã
pompa instalaþiei< timp de 20 de secunde este blocatã aprinderea arzãtorului. 
La finalul acestui interval, dacã temperatura senzorului de tur este mai micã decât valoarea de referinþã utilizator fixatã, microprocesorul ia valoarea
temperaturii senzorului de tur cititã în acel moment ca punct de plecare a Rampei de încãlzire ºi în acelaºi timp aprinde arzãtorul. Sistemul va începe
sã calculeze o valoare de referinþã a încãlzirii virtuale adunând la punctul de plecare al Rampei de încãlzire valoarea parametrului respectiv
(Parametrul 02 standard de 5°C/minut). Va fi aºadar generatã o linie dreaptã unde înclinarea va  fi decisã de parametrul respectiv> curentul  de
modulare va fi reglat pentru a menþine temperatura de tur egalã cu cea a valorii de referinþã pentru încãlzirea virtualã< prin urmare, la fel ca în
instalaþie, pe mãsurã ce creºte valoarea parametrului, centrala va începe iniþial sã creascã puterea arzãtorului. În timpul Rampei de încãlzire, dacã
temperatura senzorului de tur devine mai mare decât valoarea de referinþã a încãlzirii virtuale, puterea arzãtorului va scãdea< în timp ce, dacã
temperatura senzorului de tur devine mai micã decât valoarea de referinþã a încãlzirii virtuale, puterea arzãtorului va creºte< acest lucru permite
sistemului sã se auto-adapteze la instalaþia de încãlzire. 
Atunci când valoarea de referinþã pentru încãlzirea virtualã va egala valoarea de referinþã utilizator fixatã, calculul Rampei de încãlzire va fi întrerupt
ºi sistemul va trece la modulare pentru a menþine ultima valoare. Afiºajul va indica temperatura actualã a Senzorului de încãlzire ºi Simbolul flacãrã
indicã prezenþa flãcãrii ºi nivelul puterii arzãtorului< dacã interfaþa de utilizator este fixatã ca boiler „Tech”, modul Încãlzire va fi indicat prin luminarea
intermitentã a simbolului Aer cald, dacã interfaþa de utilizator este fixatã ca boiler „Project” , modul Încãlzire nu va fi diagnosticat. În primele 90 de
secunde  de când este detectatã flacãra (la fiecare aprindere a arzãtorului în modul Încãlzire), stingerea arzãtorului are loc atunci când temperatura
senzorului depãºeºte cu 15°C valoarea de referinþã utilizator fixatã> cu toate acestea, aceastã creºtere este limitatã la valoarea parametrului Maxim al
valorii de referinþã utilizator încãlzire (Parametrul P05 standard de 85°C)< dupã primele 90 de secunde, stingerea arzãtorului are loc atunci când
temperatura senzorului depãºeºte cu 5°C valoarea de referinþã utilizator. În ambele cazuri, urmãtoarea reaprindere are loc dupã trecerea timpului
de aºteptare pentru încãlzire (Parametrul P03 standard de 2 minute) indicat cu „d2” ºi dacã temperatura senzorului este mai micã decât valoarea
de referinþã utilizator. 
Modul Încãlzire se terminã la deschiderea contactului Termostat mediu sau fixând modul de funcþionare Varã. În ambele cazuri, Pompa de pe
instalaþie va continua sã funcþioneze pentru un timp egal cu valoarea de Post-circulare a incãlzirii (Parametrul P04 standard de 6 minute). 
În modul Încãlzire, se pot modifica valorile de referinþã, se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate aduce centrala
în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul. 
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10. MODUL COMFORT 
1. Parametrul b02=1, Centralã combinat pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic

În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu o mai mare prioritate, modul Comfort  începe dacã este selectatã funcþia Comfort , dacã au trecut mãcar
5 minute de la ultima preparare de apã caldã menajerã, dacã au trecut mãcar 5 minute de când placa a fost alimentatã, dacã s-a terminat o eventualã
Post-circulaþie, dacã a trecut timpul de aºteptare Comfort ºi dacã temperatura Senzorului de încãlzire este mai micã de 35 °C. 
Odatã ce arzãtorul este aprins, curentul de modulare este forþat la minim în timp ce Pompa de pe instalaþie este dezactivatã. Afiºajul indicã
temperatura actualã a Senzorului de încãlzire ºi Simbolul Flacãrã indicã prezenþa flãcãrii ºi nivelul de putere al arzãtorului< dacã interfaþa de utilizator
este setatã pe centrala „Tech”, modul Comfort va fi indicat prin luminarea intermitentã a simbolului Apã caldã, dacã interfaþa de utilizator este fixatã
ca boiler „Project”, modul Comfort nu va fi diagnosticat.  
Atunci când a trecut temporizarea denumitã timp arzãtor aprins Comfort (Parametrul b07 standard de 5 secunde), arzãtorul este stins> spre deosebire
de alte moduri, Ventilatorul este oprit instantaneu pentru a nu contribui la rãcirea schimbãtorului (camera etanºã). În cazul în care condiþiile iniþiale
sunt încã aceleaºi, la finalul timpului de aºteptare Comfort (5 minute), microprocesorul dã semnalul pentru un al doilea ciclu în modul Comfort,
identic cu primul. Pentru a evita aprinderi dese ale boilerului în modul Comfort au fost impuse anumite limite> dupã cel de-al doilea ciclu, pentru
ca boilerul sã poatã pleca din nou în modul Comfort, trebuie sã fi trecut 40 de secunde sau trebuie sã se fi închis contactele Fluxostatului, pe lângã
faptul cã trebuie sã se reactiveze condiþiile iniþiale. 
În modul Comfort, se pot modifica valorile de referinþã, se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate aduce cazanul
în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul.

2. Parametrul b02=2, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic
În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu o mai mare prioritate, modul Comfort  începe dacã este selectatã funcþia Comfort , dacã s-a terminat o
eventualã Post-circulaþie a încãlzirii ºi dacã temperatura Senzorului de încãlzire este mai micã de 40 °C. 
Mai întâi, vana cu 3 cãi este poziþionatã pe modul apã caldã menajerã ºi ulterior este activatã Pompa. Imediat ce arzãtorul este aprins, curentul de
modulare este forþat la minim în timp ce Pompa de pe instalaþie este dezactivatã. Afiºajul indicã temperatura actualã a Senzorului de încãlzire ºi
Simbolul Flacãrã indicã prezenþa flãcãrii ºi nivelul de putere al arzãtorului< dacã interfaþa de utilizator este setatã pe centrala „Tech”, modul Comfort
va fi indicat prin luminarea intermitentã a simbolului Apã caldã, dacã interfaþa de utilizator este fixatã cacentrala „Project”, modul Comfort nu va fi
diagnosticat.  
Modul Comfort se terminã atunci când temperatura senzorului de încãlzire este mai mare de 60 °C. 
Arzãtorul va fi aºadar închis> Ventilatorul este oprit instant pentru a nu contribui la rãcirea schimbãtorului (camera etanºã). Spre deosebire de modul
Apã caldã menajerã, nu va mai fi timpul de aºteptare apã caldã menajerã (Parametrul P08 standard de 60 de secunde)< în timp ce Pompa va rãmâne
alimentatã pentru o perioadã de timp egalã cu cea a Post-circulaþiei apei calde menajere (Parametrul P11 standard de 30 de secunde), doar în cazul
în care nu existã o solicitare imediatã provenind de la Termostatul de ambient. 
În modul Comfort, se pot modifica valorile de referinþã, se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate aduce cazanul
în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul.

3. Parametrul b02=3, Centrala doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi) 
În modul Economy, este dezactivatã solicitarea apã caldã menajerã generatã de Senzorul Apã caldã menajerã. 
În modul Comfort, este activatã solicitarea apã caldã menajerã generatã de Senzorul Apã caldã menajerã. 

4. Parametrul b02=4, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu pompã de
circulaþie)

La fel ca la precedentul. 

11. FUNCÞIA ANTI-ÎNGHEÞ ÎN MODUL ÎNCÃLZIRE 
1. Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic

În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu o mai mare prioritate, modul Off (Stins) sau Stand-by, modul Anti-îngheþ Încãlzire începe dacã temperatura
Senzorului de încãlzire este mai micã de 5 °C. 
Dacã centrala nu este blocatã, sunt activate Pompa instalaþiei ºi arzãtorul< odatã ce acesta este aprins, puterea arzãtorului este forþatã la minim. În
modul Off, afiºajul va indica liniuþele< în Stand-by, afiºajul se comportã ca în modul încãlzire. 
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În primele 30 de secunde de când este detectatã flacãra (la fiecare aprindere a arzãtorului în modul anti-îngheþ), stingerea arzãtorului are loc atunci
când temperatura senzorului de încãlzire depãºeºte 35 °C. Dupã aceste prime 30 de secunde, stingerea arzãtorului are loc când temperatura
Senzorului depãºeºte  20 °C.  În ambele cazuri, stingerea arzãtorului corespunde finalizãrii funcþiei Anti-îngheþ. Dacã centrala se gãseºte în blocaj ºi
doar dacã temperatura Senzorului de încãlzire este mai micã de 5 °C, va fi activatã doar Pompa instalaþiei> aceasta va fi dezactivatã atunci când
Senzorul de încãlzire va depãºi cele 7 °C. 
În modul Anti-îngheþ (Pornit), se pot modifica valorile de referinþã, se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate
aduce centrala în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul. 
2. Parametrul b02=2, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic

La fel ca la precedentul.
3. Parametrul b02=3, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi) 

La fel ca la precedentul. 
4. Parametrul b02=4, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu pompã de

circulaþie)
La fel ca la precedentul. 

12. FUNCÞIA ANTI-ÎNGHEÞ ÎN MODUL APÃ CALDÃ MENAJERÃ  
1. Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic

În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu o mai mare prioritate, modul Off (Stins) sau Stand-by, modul Anti-îngheþ apã caldã menajerã începe dacã
temperatura Senzorului de ACM este mai micã de 5 °C ºi, în acelaºi timp, Senzorul de încãlzire este mai mic de 35 °C. 
Dacã centrala nu este blocatã, sunt activate Pompa instalaþiei ºi arzãtorul< odatã ce acesta este aprins, puterea arzãtorului este forþatã la minim. În
modul Off, afiºajul va indica liniuþele< în Stand-by, afiºajul se comportã ca în modul încãlzire. 
În primele 30 de secunde de când este detectatã flacãra (la fiecare aprindere a arzãtorului în modul anti-îngheþ), stingerea arzãtorului are loc atunci
când temperatura senzorului de încãlzire depãºeºte 35 °C> dupã aceste prime 30 de secunde, stingerea arzãtorului are loc când temperatura
Senzorului de încãlzire depãºeºte  20 °C.  În orice caz, funcþia Anti-îngheþ se terminã atunci când temperatura Senzorului apã caldã menajerã este
mai mare de  5 °C. Dacã centrala se gãseºte în blocaj ºi doar dacã temperatura Senzorului de încãlzire este mai micã de 5 °C, va fi activatã doar
Pompa instalaþiei> aceasta va fi dezactivatã atunci când Senzorul de încãlzire va depãºi cele 7 °C. 
În modul Anti-îngheþ (Pornit), se pot modifica valorile de referinþã, se pot fixa modul Off, modul Varã/Iarnã, funcþia Economy/Comfort, se poate
aduce centrala în modul Test, se poate activa procedura de calibrare a vanei de gaz sau se poate accesa Meniul. 

2. Parametrul b02=2, Centralã combinat pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic
La fel ca la precedentul, cu motorul vanei cu 3 cãi pe poziþia Apã caldã menajerã.

3. Parametrul b02=3, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi) 
Selectând modul Comfort, valoarea de referinþã minim configurabilã de cãtre utilizator pentru arzãtor este de 10 °C< selectând modul Economy,
valoarea de referinþã minim configurabilã a boilerului este automat fixatã la 10 °C. 
În lipsa anomaliilor ºi/sau a modurilor cu o mai mare prioritate, în modul Off (Stins) sau Stand-by, modul Anti-îngheþ apã caldã menajerã începe
dacã temperatura Senzorului de apã caldã menajerã este mai micã de 8 °C.  În acest punct , reglarea se va face ca ºi cum ar fi în desfãºurare o cerere
de Apã caldã menajerã. Funcþia Anti-îngheþ se terminã când temperatura Senzorului de apã caldã menajerã este mai mare de 10 °C. 

4. Parametrul b02=4, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu pompã de
circulaþie)

La fel ca la precedentul. 

CRONOCOMANDÃ DE LA DISTANÞÃ (OPEN THERM)
Conectând funcþia OPEN THERM, valorile de referinþã vor putea fi fixate fie prin tastele plãcii, fie prin meniul aferent al Cronocomenzii de la distanþã.
Selectarea modului Iarnã/Varã este prioritarã asupra unei eventuale cereri de Încãlzire a Cronocomenzii de la distanþã. Placa poate salva în memorie
ultimele 11 anomalii care au avut loc> acestea sunt vizibile ºi în meniul aferent al Cronocomenzii de la distanþã. 
Conexiunea are loc pe acelaºi conector al Termostatului de ambient> pentru început, trebuie deconectat strapul ºi apoi conectate cei doi conductori
provenind de la Cronocomanda de la distanþã. 
1. Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic
Programatorul orar Apã caldã menajerã (CO=Comfort, EC=Economy) nu are nici un efect asupra reglãrii centralei< selectarea Economy/Comfort are
loc exclusiv prin butonul amplasat pe panoul frontal al panoului de bord. 
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2. Parametrul b02=2, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic
Programatorul orar Apã caldã menajerã (CO=Comfort, EC=Economy) are efect asupra centralei doar dacã a fost activat iniþial modul Comfort prin
butonul amplasat pe panoul frontal al panoului de bord
3. Parametrul b02=3, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi) 
La fel ca la precedentul. 
4. Parametrul b02=4, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu pompã de
circulaþie)
La fel ca la precedentul. 

14. TREAPTA DE APRINDERE 
La începutul timpului de siguranþã (cu o duratã maximã de 5 secunde), în momentul în care sunt activate vana de gaz ºi transformatorul de
aprindere, curentul de modulaþie se gãseºte la valoarea parametrului Offset al rampei de aprindere (Parametrul P01 standard de 10)< este generatã
aºadar o rampã în aºa fel încât dupã circa 3 secunde curentul de modulaþie este la circa 75% din curentul de modulaþie maxim. În ultimele 2
secunde, microprocesorul forþeazã curentul de modulaþie la valoarea maximã. La finalul timpului de siguranþã (cu o duratã maximã de 5 secunde),
sistemul va începe modulaþia normalã a flãcãrii în funcþie de modul de operare. 
Puterea de aprindere este aºadar reglatã cu rampa> prin parametrul Offset, rampa de aprindere (Parametrul P01 standard de 10), operatorul service
poate  configura doar punctul iniþial. 

15. POST-VENTILAÞIE 
În cazul unei funcþionãri normale (nicio anomalie de combustie), nu existã restricþii asupra post-ventilãrii, adicã timpul în care ventilatorul rãmâne
alimentat dupã stingerea arzãtorului. 
Parametrul P14=0, Post-ventilare=standard 
Dupã o stingere în modul încãlzire, Test, Anti-îngheþ> 5 secunde 
Dupã o stingere în modul apã caldã sanitarã> 30 secunde 
Dupã o stingere în modul Comfort cu centralã combinatã pentru încãlzire ºi apã caldã menajerã instant> 0 secunde 
Parametrul P14=1, Post-ventilare=50 secunde 
Dupã o stingere în modul încãlzire, Test, Anti-îngheþ> 5 secunde 
Dupã o stingere în modul apã caldã sanitarã> 50 secunde 
Dupã o stingere în modul Comfort cu centralã combinatã pentru încãlzire ºi apã caldã menajerã instant> 0 secunde 
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16. PROCEDURA DE REGLARE A VANEI DE GAZ 
1 .Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic
Vana de gaz B&P (cu sistem de modulare integrat) nu prevede calibrãri mecanice> reglãrile puterii minime ºi maxime sunt aºadar efectuate electronic
prin intermediul a doi parametri> 

Indicator Descriere Interval 
q01 Offset curent minim absolut 0-100
q02 Offset curent maxim absolut 0-100

Aceastã procedurã este necesara a fi efectuatã în urmatoarele trei cazuri> vana de gaz ºi placa nouã (la PIF), înlocuirea vanei de
gaz în teren (Service) sau înlocuirea plãcii în teren (Service). 

În lipsa anomaliilor, procedura de calibrare are loc dupã cum urmeazã> 

Pre-rreglarea vvanei dde ggaz 
1. Conectaþi un Manometru pentru monitorizarea presiunii pe iesire la Vana de gaz. 
2. Activaþi procedura de calibrare apãsând tasta încãlzire + ºi tasta Eco/Comfort în acelaºi timp pentru 5 secunde. Imediat apare mesajul „Au-to”

(prin douã luminãri intermitente succesive)  ºi este aprins arzãtorul. Dacã placa detecteazã flacãra în cele 3 secunde de când este pornitã secvenþa
de aprindere, cei doi parametri sunt fixaþi automat dupã cum urmeazã> Offset curent maxim absolut (Parametrul q02) la valoarea 20, Offset curent
minim absolut (Parametrul q01) la valoarea 50. Dacã placa detecteazã flacãra dupã 3 secunde de când este pornitã secvenþa de aprindere, cei
doi parametri sunt fixaþi automat dupã cum urmeazã> Offset curent minim absolut (Parametrul q01) la valoarea 65< Offset curent maxim absolut
(Parametrul q02) la valoarea 35.

Reglarea vvanei dde ggaz 
3. Afiºajul va indica mesajul „q02” intermitent< curentul de modulaþie este forþat la valoarea de pre-calibrare a parametrului Offset curent maxim

absolut (Parametrul q02).
4. Apãsaþi tastele de apã caldã menajerã pentru a regla parametrul „q02”atât timp cât pe manometru nu este atinsã presiunea maximã nominalã

minus 1 mbar. Aºteptaþi timp de 10 secunde pentru ca presiunea sã se stabilizeze. 
5. Apãsaþi tasta acm + pentru a regla parametrul „q02” atât timp cât pe manometru nu este atinsã presiunea maximã nominalã. Aºteptaþi 10

secunde pânã ce presiunea se stabilizeazã. 
6. Dacã presiunea cititã pe manometru este diferitã de presiunea maximã nominalã, creºteþi cu 1 sau 2 unitãþi parametrul „q02” prin presiunea

tastei de acm +> dupã fiecare modificare, aºteptaþi 10 secunde pânã ce presiunea se stabilizeazã.
7. Atunci când presiunea cititã pe Manometru este egalã cu presiunea maximã nominalã (valoarea abia calibratã a parametrului „q02” este salvatã

automat), apãsaþi tasta încãlzire -> afiºajul va indica mesajul „q01” intermitent< curentul de modulaþie este forþat la valoarea de pre-reglare a
parametrului Offset curent minim absolut (Parametrul q01). 

8. Apãsaþi tasta de apã caldã sanitarã pentru a regla parametrul „q01” atât timp cât pe manometru nu este atinsã presiunea maximã nominalã plus
0,5 mbar. Aºteptaþi timp de 10 secunde pentru ca presiunea sã se stabilizeze.

9. Apãsaþi tasta acm - pentru e regla parametrul „q01” atât timp cât pe manometru nu este atinsã presiunea maximã nominalã. Aºteptaþi 10 secunde
pânã ce presiunea se stabilizeazã. 

10.Dacã presiunea cititã pe manometru este diferitã de presiunea minimã nominalã, micºoraþi cu 1 sau 2 unitãþi parametrul „q01” prin apãsarea
tastei de acm -> dupã fiecare modificare, aºteptaþi 10 secunde pânã ce presiunea se stabilizeazã.

11.Atunci când presiunea cititã pe Manometru este egalã cu presiunea minimã nominalã (valoarea abia calibratã a parametrului „q01” este salvatã
automat), verificaþi din nou ambele reglãri prin apãsarea tastelor de încãlzire ºi eventual corectaþi-le repetând procedura descrisã anterior.  

12.Procedura de reglare se terminã automat dupã 15 minute sau apãsând tasta de încãlzire + ºi tasta Eco/Comfort în acelaºi timp pentru 5 secunde.
Doar ccu PParametrul bb03=0, CCamerã eetanºã ccu CControl CCombustie ((fãrã PPresostat dde FFum) ssau ddoar ccu PParametrul bb03=3, CCamerã eetanºã
cu CControl CCombustie ((cu TTermostat dde FFum ppe rrecuperator). 

În timpul acestui mod, controlul combustiei este dezactivat. 
Stingerea arzãtorului are loc atunci când temperatura senzorului de încãlzire depãºeºte 95 °C> urmãtoarea aprindere se înregistreazã atunci când
temperatura senzorului scade sub 90 °C. 
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În cazul în care este activã procedura de calibrare ºi se solicita apã caldã menajerã, suficientã pentru activarea modului Apã caldã menajerã, centrala
rãmâne în modul procedurã de calibrare dezactivând pompa de circulaþie. 
Procedura de calibrare se terminã automat dupã 15 minute sau prin apãsarea tastei de încãlzire + ºi tasta Eco/Comfort simultan timp de 5 secunde
ori prin închiderea preluãrii de apã caldã menajerã (în cazul în care a existat o prelevare de apã caldã menajerã suficientã pentru  a activa modul
Apã caldã menajerã). 
În timpul procedurii de calibrare, se poate fixa modul Off< nu este posibilã modificarea valorilor de referinþã, modul Varã/Iarnã, funcþia
Economy/Comfort, sau accesul la Meniu. 
Parametrul b02=2, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic
La fel ca la precedentul, cu urmãtoarele diferenþe> la începutul modului Test, Vana cu 3 cãi este poziþionatã pe Încãlzire< în cazul în care este activ
modul Test ºi existã o prelevare de apã caldã menajerã, suficientã pentru a activa modul Apã caldã menajerã, centrala rãmâne în modul Test,
poziþionând Vana cu 3 cãi pe modul apã caldã menajerã. 
Parametrul b02=3, Centrala doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi) 
La fel ca la precedentul. 
Parametrul b02=4, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu pompã de circulaþie)
La fel ca la precedentul, cu diferenþa cã în cazul în care este activ modul Test ºi existã o prelevare de apã caldã menajerã, suficientã pentru a activa
modul Apã caldã menajerã, centrala rãmâne în modul Test, dezactivând pompa de circulaþie de încãlzire ºi activându-o pe cea de apã caldã menajerã. 

17. MODUL TEST & REGLARE VANÃ GAZ 
1. Parametrul b02=1, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor bitermic
Aceastã procedurã este executatã în cazul în care este necesarã efectuarea unui test de combustie (Modul Test) sau în cazul în care este necesar un
control ºi/sau o corectare a valorilor de reglare a vanei de gaz (Reglarea vanei de gaz). 
În lipsa anomaliilor, modul TEST începe apãrând tastele + ºi - de încãlzire simultan timp de 5 secunde. 
Afiºajul indicã valoarea actualã  a Puterii arzãtorului (între 0 ºi 100%) ºi Simbolul Flacãrã indicã prezenþa flãcãrii ºi nivelul de putere al arzãtorului<
dacã interfaþa utilizator este fixatã ca boiler „Tech”, modul Test va fi indicat prin iluminarea intermitentã simultanã a simbolurilor Radiator ºi Robinet,
dacã interfaþa de utilizator este fixatã ca centralã „Project” modul Test va fi diagnosticat doar prin indicarea valorii de putere a arzãtorului (între 0 ºi
100%). 
Imediat sunt activate Pompa instalaþiei ºi arzãtorul< dupã treapta de aprindere, curentul de modulaþie este forþat la valoarea parametrului Putere
maximã de încãlzire (standard de 100%). 
În aceste condiþii, apãsând tastele de încãlzire, are loc o variaþie imediatã a puterii boilerului de la 0 la 100%> apãsând tasta Reset în maxim 5
secunde de la modificare, microprocesorul fixeazã aceastã valoarea ca Putere maximã de încãlzire, actualizând automat parametrul Instalator
(standard de 100%). În cazul în care tasta Reset nu este apãsatã sau este apãsatã la 5 secunde dupã apãsarea tastelor de încãlzire, microprocesorul
nu va modifica configurarea parametrului Putere maximã de încãlzire. 
Apãsând tasta acm+, puterea centralei trece imediat la 100%< apãsând tasta acm -, puterea centralei trece imediat la 0%. 
Dupã terminarea modului Test, setarea parametrului, dacã este modificat, va fi menþinutã pânã la modificarea urmãtoare. 
Reglarea vvanei dde ggaz 
1. Apãsând tasta Eco/Comfort timp de 2 secunde, se intrã în modul Reglare vanã gaz. 
2. Placa este adusã pe parametrul „q02”< vizualizând prin apãsarea tastei de apã caldã menajerã valoarea salvatã în acel moment. 
3. Dacã presiunea cititã pe Manometru este diferitã de presiunea maximã nominalã, creºteþi/scãdeþi cu 1 sau 2 unitãþi parametrul „q02” prin
apãsarea tastelor de acm> dupã fiecare modificare, aºteptaþi 10 secunde pânã ce presiune se stabilizeazã.
4. Atunci când presiunea cititã pe Manometru este egalã cu presiunea maximã nominalã (valoarea abia calibratã a parametrului „q02” este salvatã
automat), apãsaþi tasta încãlzire -< placa este adusã pe parametrul „q01”< vizualizând prin apãsarea tastei de acm valoarea salvatã în acel moment. 
5. Dacã presiunea cititã pe manometru este diferitã de presiunea minimã nominalã, creºteþi/scãdeþi cu 1 sau 2 unitãþi parametrul „q01” prin
apãsarea tastelor de acm> dupã fiecare modificare, aºteptaþi 10 secunde pânã ce presiune se stabilizeazã. 
6. Atunci când presiunea cititã pe Manometru este egalã cu presiunea minimã nominalã (valoarea abia calibratã a parametrului „q01” este salvatã
automat), verificaþi din nou ambele reglãri prin apãsarea tastelor de încãlzire ºi eventual corectaþi-le repetând procedura descrisã anterior.  
7. Apãsând tasta Eco/Comfort timp de 2 secunde, se revine la modul Test.  
Stingerea arzãtorului are loc atunci când temperatura Senzorului de încãlzire depãºeºte 95°C> urmãtoarea aprindere, atunci când temperatura
senzorului scade sub 90 °C. 
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În cazul în care este activã procedura de calibrare ºi existã o prelevare de apã caldã menajerã, suficientã pentru activarea modului acm, centrala
rãmâne în modul procedurã de calibrare dezactivând pompa de circulaþie. 
Modul Test se terminã automat dupã 15 minute sau prin apãsarea tastelor + ºi - de încãlzire simultan timp de 5 secunde sau închizând preluarea
de apã caldã menajerã (în cazul în care a existat o prelevare de apã caldã menajerã suficientã pentru  a activa modul Apã caldã menajerã). 
În modul Test, se poate fixa modul Off< nu este posibilã modificarea valorilor de referinþã, a modului Varã/Iarnã, a funcþiei Economy/Comfort, a
activãrii procedurii de calibrare a vanei de gaz sau a accesului la Meniu. 
2. Parametrul b02=2, Centralã combinatã pentru încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã instant, cu schimbãtor monotermic
La fel ca la precedentul, cu urmãtoarele diferenþe> la începutul modului Test, Vana cu 3 cãi este poziþionatã pe Încãlzire< în cazul în care este activ
modul Test ºi existã o prelevare de apã caldã menajerã, suficientã pentru a activa modul Apã caldã menajerã, centrala rãmâne în modul Test,
poziþionând Vana cu 3 cãi pe modul apã caldã menajerã. 
3. Parametrul b02=3, Centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu vanã cu 3 cãi) La
fel ca la precedentul. 
4. Parametrul b02=4, centralã doar pentru încãlzire cu schimbãtor monotermic (predispus pentru acumulare cu pompã) La fel ca la
precedentul, cu diferenþa cã în cazul în care este activ modul Test ºi existã o prelevare de apã caldã menajerã, suficientã pentru a activa modul Apã
caldã menajerã, centrala rãmâne în modul Test, dezactivând pompa de încãlzire ºi activând-o pe cea de apã caldã menajerã. 

18. ANOMALII 
Posibilele condiþii de eroare de funcþionare sunt vizualizate pe ecranul LCD al plãcii ºi al Comenzii de la distanþã. Existã anomalii care cauzeazã blocaje
temporare (identificate cu litera „F”) care sunt restartate automat imediat ce valoarea reintrã în câmpul de funcþionare normalã a centralei. Existã
anomalii care cauzeazã blocaje permanente (identificate cu litera „A”)> pentru reluarea funcþionãrii trebuie apãsatã tasta RESET< din momentul
activãrii blocajului, chiar ºi deblocând imediat avaria, trebuie aºteptat (dacã nu existã alte indicaþii) un interval de timp fix de 30 de secunde, notat
cu „d4”. 

Cod Descriere Tipologie
A01 Lipsã flacãrã Blocaj
A02 Flacãrã parazitarã Blocaj
A03 Protecþie pentru supraîncãlzire tur Blocaj
F04 Intervenþie termostat fum 
F05 Anomalie presostat fum (nu se închide contactul)/Ventilator neconectat 
A06 Flacãrã stinsã de 6 ori în 10 minute Blocaj
F07 Anomalie presostat fum (inchis)
F08 Semnalare supraîncãlzire schimbãtor 
A09 Problemã la vana de gaz Blocaj
F10 Senzor NTC Încãlzire defect 
F11 Senzor NTC Apã caldã menajerã defect
F14 Senzor NTC Siguranþã defect
A16 Problemã la vana de gaz Blocaj
F20 Anomalie control combustie 
A21 Anomalie combustie inadecvatã Blocaj
A23 Neatingerea presiunii nominale în 4 minute Blocaj
A24 3 umpleri în 24 de ore Blocaj
F34 Anomalie la tensiunea de reþea 
F35 Anomalie la frecvenþa tensiunii de reþea
F37 Intervenþie presostat H2O
F39 Sonda NTC exterioarã defectã 
A41 Protecþie pentru senzorul deconectat Blocaj
F42 Protecþie pentru diferenþa de temperaturã dintre senzorii de tur 
F43 Protecþie schimbãtor 
F50 Problemã sistem de modulare vanã gaz 
A51 Protecþie pentru blocare Evacuare gaze arse- Admisie aer Blocaj
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Avaria 1 – Lipsã flacãrã (blocaj)
Cazul 11

Sistemul se bazeazã pe tentative multiple de aprindere care variazã în funcþie de tipul camerei de combustie ºi de tipul de gaz  
Camera eetanºã –– GGaz MMetan 3 tentative de aprindere cu o duratã de 5 secunde fiecare< timp de aºteptare indicat cu „d3” între o tentativã ºi
urmãtoarea egal cu 50 de secunde. 
Camera eetanºã –– GGPL 1 tentativã de aprindere cu o duratã de 5 secunde. 
Camera ddeschisã –– GGaz MMetan 2 tentative de aprindere cu o duratã de 5 secunde fiecare< timp de aºteptare indicat cu „d3” între o tentativã ºi
urmãtoarea egal cu 50 de secunde. 
Camerã ddeschisã –– GGPL 1 tentativã de aprindere cu o duratã de 5 secunde. 
Secvenþa dde aaprindere 
Începe prima tentativã de aprindere> vana de gaz ºi transformatorul de aprindere sunt activate, iar curentul de modulare este reglat la treapta de
aprindere. Dacã placa indicã flacãra, puterea este apoi gestionatã de sistemul de reglare. În caz contrar, controlul flãcãrii, la finalul timpului de
aºteptare indicat cu „d3”, începe cea de-a treia ºi ultima tentativã de aprindere. Dacã placa indicã flacãrã, puterea este apoi gestionatã de sistemul
de reglare< în caz contrar, controlul flãcãrii genereazã avaria 1 ºi genereazã blocajul (Reset). 
Stingere fflacãrã 
Dacã arzãtorul este aprins ºi se stinge flacãra, înainte de a urma din nou tentativele multiple de aprindere, sistemul lasã sã treacã timpul de aºteptare
indicat cu „d3”, de 50 de secunde.

Cazul 22
Dacã placa a urmat cel puþin o aprindere a arzãtorului cu detectarea flãcãrii prezente de când a fost alimentatã electric ºi, ulterior, este deconectat
conectorul vanei de gaz, placa se va comporta ca în lipsa ionizãrii> efectuând tentative multiple de aprindere care variazã în funcþie de tipul camerei
de combustie ºi a tipului de gaz ales ºi generând eventual avaria 1 de tip blocaj (Reset). 

Avaria 2 – Flacãra parazitarã (blocaj)
Avaria este generatã în cazul în care, cu arzãtorul stins, sistemul indicã un curent de ionizare timp de 20 de secunde consecutiv. Simultan, dacã nu
existã nicio solicitare de aprindere a arzãtorului în curs, simbolul flacãrã lumineazã intermitent< dacã nu existã nicio solicitare de aprindere a
arzãtorului în curs, simbolul flacãrã este aprins. Oricum, la finalul celor 20 de secunde, controlul flacãrã genereazã avaria 2 ºi induce blocajul (Reset). 

Avaria 3 – Protecþie împotriva supraîncãlzirii pe tur (blocaj) 
Cazul 11 Intervenþia supraîncãlzirii pe tur (Senzor de siguranþã de peste 105°C), în lipsa cererilor de aprindere, nu genereazã nicio anomalie. 
Cazul 22 De fiecare datã când arzãtorul este stins pentru depãºirea temperaturi limitã de tur (90 °C în modul Încãlzire< 95 °C în modul Test< 100

°C în modul Apã caldã menajerã), sistemul activeazã un timp de 10 secunde. 
Protecþia împotriva supraîncãlzirii pe tur este activatã dacã Senzorul de siguranþã depãºeºte 105 °C în aceste 10 secunde. Intervenþia supraîncãlzirii
pe tur (în modul sanitar, încãlzire sau anti-îngheþ) genereazã avaria 3 ºi controlul flacãrã se blocheazã (Reset). 

Cazul 33 Dacã în momentul cererii de aprindere a arzãtorului (în modul încãlzire sau anti-îngheþ), Senzorul de siguranþã se gãseºte la o valoare
de peste 105 °C, sistemul activeazã un timp de maxim 30 de secunde< dacã în acest interval ambii senzori nu coboarã sub 100 °C, controlul flãcãrii
genereazã avaria 3 ºi se blocheazã (Reset). 

Cazul 44 Intervenþia supraîncãlzirii pe tur (Senzor de siguranþã de peste 105°C) în timpul solicitãrii de aprindere cu flacãra prezentã (timp de 10
secunde consecutive) genereazã avaria 3 ºi controlul se flãcãrii blocheazã (Reset).  

Avaria 4 – Intervenþie termostat fum 
Dar cu Parametrul b03=1, Camerã deschisã (cu Termostat de fum) sau 
Doar cu Parametrul b03=3, Camerã etanºã cu Control Combustie (cu Termostat de fum pe recuperator) 
În caz de deschidere a contactului termostatului de fum în timpul funcþionãrii centralei, este imediat închis arzãtorul ºi generatã avaria. Dupã 20 de
minute, microprocesorul controleazã starea termostatului de fum> în cazul în care contactul este închis, arzãtorul poate reporni, în caz contrar
rãmânând pe anomalie. În caz de asistenþã> odatã verificatã ºi rezolvatã avaria, se poate aduce la zero întârzierea de 20 de minute activând ºi
dezactivând modul Off. 
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Avaria 5 – Anomalie presostat fum (nu închide)
Doar cu Parametrul b03=2, Camerã etanºã (cu Presostat fum) 
La fiecare solicitare de aprindere a arzãtorului, ventilatorul este alimentat ºi presostatul de fum, iniþial deschis, trebuie sã-ºi închidã propriul contact<
dupã comutarea presostatului este executat ciclul de aprindere. 
În cazul în care comutarea presostatului nu are loc în 15 secunde de când este alimentat ventilatorul, este generatã avaria< ventilatorul va rãmâne
activat în aºteptarea închiderii contactului presostatului. Avaria va fi dezactivatã la închiderea contactului. 
În timpul funcþionãrii normale cu ionizarea flãcãrii prezente, deschiderea contactului presostatului cauzeazã imediata dezactivare a comenzilor de
aprindere a arzãtorului< dacã închiderea contactului presostatului nu are loc în 15 secunde, este generatã avaria> ventilatorul va rãmâne activat în
aºteptarea închiderii contactului presostatului. Avaria va fi dezactivatã la închiderea contactului. 

Avaria 5 – Ventilator neconectat 
Doar cu Parametrul b03=0, Camerã etanºã cu Control Combustie (fãrã Presostat fum) sau
Doar cu Parametrul b03=2, Camerã etanºã (cu Presostat fum) sau
Doar cu Parametrul b03=3, Camerã etanºã cu Control Combustie (cu Termostat fum pe recuperator)
La fiecare solicitare de aprindere a arzãtorului, microprocesorul verificã prezenþa sarcinii ventilatorului. Dacã placa nu detecteazã sarcina  ca fiind
conectatã, dupã 15 secunde genereazã avaria. Aceasta va fi dezactivatã imediat ce este reluatã conexiunea. 
În timpul funcþionãrii normale cu ionizarea flãcãrii prezente, lipsa sarcinii ventilatorului cauzeazã dezactivarea imediatã a comenzilor de aprindere a
arzãtorului< în cazul în care racordul nu este reactivat  în 15 secunde, este generatã avaria. Aceasta va fi dezactivatã imediat ce este reluatã
conexiunea. 

Avaria 6 – Flacãrã stinsã de 6 ori în 10 minute (blocaj)
Flacãrã se stinge chiar dacã arzãtorul este aprins de cel puþin 10 secunde. Dacã aceastã condiþie apare de 6 ori într-un interval de 10 minute, controlul
flãcãrii genereazã avaria ºi induce blocajul (Reset). 

Avaria 7 – Anomalie presostat fum (inchis) 
Doar cu Parametrul b03=2, Camerã etanºã (cu Presostat fum) 
La fiecare solicitare de aprindere a arzãtorului, ventilatorul este alimentat ºi presostatul de fum, iniþial deschis, trebuie sã-ºi închidã propriul contact<
dupã comutarea presostatului este executat ciclul de aprindere. 
În cazul în care contactul presostatului rãmâne închis atunci când este întreruptã alimentarea ventilatorului, nu va fi generatã avaria.< la solicitarea
urmãtoare de aprindere, ventilatorul va rãmâne dezactivat în aºteptarea contactului presostatului< în 15 secunde va fi activatã avaria ºi, imediat ce
vor fi îndeplinite condiþiile de activare, sistemul va dezactiva avaria ºi va putea încerca un nou ciclu de aprindere. 

Avaria 8 – Semnalare supra-temperaturã schimbãtor 
De fiecare datã când Senzorul dublu de tur depãºeºte 99°C (timp de 5 secunde consecutive), este activatã avaria 8. Aceastã anomalie nu va fi
vizualizatã pe ecran> va fi salvatã doar în istoricul anomaliilor. Anomalie este rezolvatã atunci când Senzorul de tur revine sub 90 °C. 

Avaria 9 – Problemã la vana de gaz (blocaj)
Cazul 11 

În timpul funcþionãrii normale, placa efectueazã teste pentru a verifica eficienþa bobinelor vanei de gaz. În cazul în care microprocesorul înregistreazã
o posibilã anomalie la vana de gaz (prin intermediul unei verificãri a curenþilor), controlul flacãrã genereazã avaria 9 ºi induce blocajul (Reset). 

Cazul 2 
În cazul în care placa nu a efectuat încã o aprindere a arzãtorului cu detectarea flãcãrii prezente de când a fost alimentatã electric ºi, ulterior, este
racordat conectorul vanei de gaz, controlul flãcãrii genereazã avaria 9 ºi atrage  blocajul (Reset). 

Avaria 10  - Senzor NTC Încãlzire 
Senzorul dublu de tur conþine în interiorul sãu doi senzori identici> ambii sunt utilizaþi pentru siguranþã (protecþie împotriva supraîncãlzirii) ºi unul
dintre aceºtia pentru reglare. Cablajul se face cu 4 conductori, 2 pentru fiecare Senzor, la fel ca ºi pentru senzorii comuni NTC. 
Defecþiunea, înþeleasã ca scurt-circuit sau circuit deschis (timp de 3 secunde consecutive), la unul dintre cei doi senzori cauzeazã dezactivarea
comenzilor de aprindere arzãtor. În aceastã condiþie, nici o solicitare de funcþionare nu poate fi îndeplinitã.  Prin rezolvarea defecþiunii, avaria este
imediat dezactivatã. 
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Avaria 11 – Senzor NTC apã caldã menajerã defect 
Defecþiunea, înþeleasã ca scurt-circuit sau circuit deschis (timp de 3 secunde consecutive) la Senzor cauzeazã dezactivarea comenzilor de aprindere
arzãtor doar în timpul funcþionãrii în modul apã caldã menajerã . 
În aceastã condiþie, doar o eventualã solicitare de funcþionare în modul încãlzire poate fi îndeplinitã.  Prin rezolvarea defecþiunii, avaria este imediat dezactivatã. 

Avaria 14 – Senzor NTC Siguranþã 
Senzorul dublu de tur conþine în interiorul sãu doi senzori identici> ambii sunt utilizaþi pentru siguranþã (protecþie împotriva supraîncãlzirii) ºi unul
dintre aceºtia pentru reglare. Cablajul se face cu 4 conductori, 2 pentru fiecare Senzor, la fel ca ºi pentru senzorii comuni NTC. 
Defecþiunea, înþeleasã ca scurt-circuit sau circuit deschis (timp de 3 secunde consecutive), la unul din cei doi senzori, cauzeazã dezactivarea
comenzilor de aprindere arzãtor. În aceastã condiþie, nici o solicitare de funcþionare nu poate fi îndeplinitã.  Prin rezolvarea defecþiunii, avaria este
imediat dezactivatã.  

Avaria 16 – Problemã la vana de gaz (blocaj)
În timpul funcþionãrii normale, placa efectueazã teste pentru a verifica eficienþa bobinelor vanei de gaz. Atunci când microprocesorul decide stingerea
arzãtorului, este monitorizatã ºi starea flãcãrii> dacã aceasta persistã timp de 5 secunde dupã închiderea vanei de gaz,  controlul flacãrã genereazã
avaria 16 ºi atrage blocajul (Reset). 

Avaria 20 – Anomalie control combustie 
Doar cu Parametrul b03=0, Camerã etanºã cu Control Combustie (fãrã Presostat fum) sau
Doar cu Parametrul b03=3, Camerã etanºã cu Control Combustie (cu Termostat fum pe recuperator)
În timpul funcþionãrii normale a arzãtorului, placa supravegheazã în continuu combustia> acest lucru are loc prin citirea rezistenþei flãcãrii (ventilatorul
se opreºte pentru circa 1 secundã) în raport cu nivelul puterii curentului arzãtorului decis de microprocesor. Mai exact, la fiecare nouã aprindere a
arzãtorului, dupã 1 minut de funcþionare este efectuat primul control> dacã rezultatul este pozitiv, înainte de a efectua un al doilea control, placa va
aºtepta 15 minute< dacã rezultatul este negativ, înainte de a efectua un al doilea control, placa va aºtepta 2 minute. Mai mult> atunci când rezultatul
este negativ, microprocesorul decide cã parametrii identificaþi nu corespund unei combustii corecte aºadar, încearcã, printr-o corectare a curentului
de modulaþie, sã îi reactiveze> în tot acest timp, simbolul Flacãrã lumineazã intermitent. Dacã acest lucru se întâmplã, arzãtorul poate continua sã
lucreze< în caz contrar, arzãtorul este stins, este generatã avaria 20 ºi se activeazã ventilatorul< dupã un timp de aºteptare de circa 50 de secunde,
avaria se reactiveazã ºi microprocesorul aprinde din nou arzãtorul. 

Avaria 21 – Anomalie combustie neadecvatã (blocaj) 
Doar cu Parametrul b03=0, Camerã etanºã cu Control Combustie (fãrã Presostat fum) sau
Doar cu Parametrul b03=3, Camerã etanºã cu Control Combustie (cu Termostat fum pe recuperator)
Dacã avaria 20 intervine de 6 ori într-un interval de 10 minute, controlul flãcãrii l genereazã avaria 21 ºi induce blocajul (Reset). 

Avaria 23 – Neatingerea presiunii nominale în 4 minute (blocaj) 
Doar cu Parametrul b05=1,Electrovalvã incarcare cu apã instalaþie 
Dupã începerea unui ciclu de alimentare cu apã a instalaþiei în modul manual sau automat, în cazul în care la finalul celui de-al patrulea minut,
contactul Presostatului de apã mai este deschis încã, placa dezactiveazã electrovalva, controlul flacãrã genereazã avaria 23 ºi induce blocajul (Reset). 

Avaria 24 – 3 reîncãrcãri în 24 de ore (blocaj)
Doar cu Parametrul b05=1,Electrovalvã alimentare instalaþie 
Activând încãrcarea Cronocomenzii de la distanþã, vor fi posibile doar 3 acþionãri consecutive ale electrovalvei în 24 de ore. Acest lucru se va întâmpla
fie în modul de alimentare manualã, fie în modul de alimentare automatã. Practic, la a 4-a solicitare în 24 de ore, controlul flacãrã genereazã avaria
24 ºi induce blocajul (Reset). 

Avaria 34  - Anomalie tensiune de reþea 
De fiecare datã când tensiunea de reþea devine mai micã de 180 Vac, este activatã avaria 34. Aceastã anomalie nu dezactiveazã solicitarea> placa va
continua sã funcþioneze pânã la limita minimã de tensiune (circa 170 Vac),  sub care dacã va coborî, se va stinge. Avaria este rezolvatã atunci când
tensiunea de reþea devine mai mare de 185 Vac. 
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Avaria 35 – Anomalie la frecvenþa tensiunii de reþea 
Placa poate lucra cu o frecvenþã de reþea de 50 Hz sau 60 Hz> cu toate acestea, trebuie fixat parametrul aferent de instalator (Parametrul b06 standard
0=50 Hz). Atunci când placa identificã o neconcordanþã între valoarea programatã ºi frecvenþa efectivã de reþea, este activatã avaria 35. Avaria este
rezolvatã modificând parametrul (Parametrul b06 standard 0=50 Hz), odatã verificatã frecvenþa corectã a reþelei electrice. 

Avaria 37 – Intervenþie presostat H2O
În cazul deschiderii contactului presostatului H2O (timp de 5 secunde consecutiv) în timpul funcþionãrii centralei, este stins imediat arzãtorul ºi se
opreºte pompa (dacã este activã). Rezolvând defecþiunea, avaria este imediat dezactivatã. 

Avaria 39 – Sonda NTC exterioara defectã
Doar cu Sonda exterioara conectat ºi Temperaturã variabilã activatã 
Defecþiunea, înþeleasã ca scurt-circuit sau circuit deschis (cu Temperatura variabilã activatã) al senzorului nu genereazã dezactivarea comenzilor de
aprindere a arzãtorului. Dacã sistemul funcþiona la o Temperaturã variabilã, modulaþia va fi adaptatã la valoarea de referinþã fixatã pentru încãlzire.
La rezolvarea defecþiunii, avaria este imediat dezactivatã. 

Avaria 41 – Protecþie pentru Senzorul deconectat (blocaj) 
Modul ÎÎncãlzire 

La fiecare nouã solicitare de Încãlzire, existã un control al temperaturii citite de cãtre Senzorul de tur. 
Dacã temperatura cititã de cãtre Senzorul de tur suferã o variaþie de ±1°C în primele 20 de secunde de la solicitare, atunci când arzãtorul este stins,
sistemul stabileºte cã verificarea a avut rezultat pozitiv> aºadar nu va mai efectua acest control pe întreaga duratã a cererii de Încãlzire. 
Dacã în schimb temperatura cititã de Senzorul de tur nu suferã o variaþie de ±1°C în primele 20 de secunde de la solicitare, atunci când arzãtorul
este stins, sistemul stabileºte cã verificarea a avut rezultat negativ> aºadar va începe o a doua fazã de verificare înaintea cãreia nu va fi generatã nicio
anomalie. La solicitarea de aprindere a arzãtorului, sistemul activeazã un timer cu o duratã maximã de 15 secunde din momentul în care este
deschisã vana de gaz. Dacã înainte de expirarea temporizãrii, temperatura cititã de Senzorul de tur suferã o variaþie de ±1°C, sistemul stabileºte cã
verificarea are rezultat pozitiv ºi secvenþa de pornire poate continua> aºadar nu va mai efectua acest control pe întreaga duratã a cererii de Încãlzire.
În caz contrar, sistemul stinge arzãtorul ºi, dupã 35 de secunde de aºteptare, începe o a doua tentativã de aprindere cu o duratã maximã de 20 de
secunde din momentul în care este deschisã vana de gaz. Dacã înainte de expirarea temporizãrii, temperatura cititã de Senzorul de tur suferã o
variaþie de ±1°C, sistemul stabileºte cã verificarea are rezultat pozitiv ºi secvenþa de pornire poate continua> aºadar nu va mai efectua acest control
pe întreaga duratã a cererii de Încãlzire. În caz contrar, sistemul stinge arzãtorul ºi, dupã 40 de secunde de aºteptare, începe o a treia tentativã de
aprindere cu o duratã maximã de 25 de secunde din momentul în care este deschisã vana de gaz. Dacã înainte de expirarea temporizãrii,
temperatura cititã de Senzorul de tur suferã o variaþie de ±1°C, sistemul stabileºte cã verificare are rezultat pozitiv ºi secvenþa de pornire poate
continua> aºadar nu va mai efectua acest control pe întreaga duratã a cererii de Încãlzire. În caz contrar, sistemul stinge arzãtorul ºi controlul flãcãrii
genereazã avaria 41 ºi induce blocajul (Reset). Comanda de pornire a pompei rãmâne activã pentru executarea timpului de post-circulare prevãzut. 

Modul AAnti-îîngheþ ººi MModul TTest  
La fel ca la precedentul, cu timpi de aºteptare diferiþi> 15 ºi 20 secunde, chiar 35 ºi 40 secunde 

Modul AApã ccaldã mmenajerã ccu PParametrul bb02=1, CCentralã ccombinatã ppentru îîncãlzire ººi ppreparare aapã ccaldã mmenajerã iinstant, ccu
schimbãtor bbitermic
La prima solicitare de aprindere a arzãtorului în modul Apã caldã menajerã, sistemul activeazã un timer cu o duratã maximã de 15 secunde din
momentul în care este deschisã vana de gaz. Dacã înainte de expirarea temporizãrii, temperatura cititã de Senzorul de Apã caldã menajerã suferã o
variaþie de ±2°C, sistemul stabileºte cã verificarea are rezultat pozitiv ºi secvenþa de pornire poate continua> aºadar nu va mai efectua acest control
pe întreaga duratã a cererii de apã caldã. În caz contrar, sistemul stinge arzãtorul ºi, dupã 15 secunde de aºteptare, începe o a doua tentativã de
aprindere cu o duratã maximã de 20 de secunde din momentul în care este deschisã vana de gaz. Dacã înainte de expirarea temporizãrii,
temperatura cititã de Senzorul de Apã caldã menajerã suferã o variaþie de ±2°C, sistemul stabileºte cã verificarea are rezultat pozitiv ºi secvenþa de
pornire poate continua> aºadar nu va mai efectua acest control pe întreaga duratã a cererii de Apã caldã menajerã. În caz contrar, sistemul stinge
arzãtorul ºi, dupã 20 de secunde de aºteptare, începe o a treia tentativã de aprindere cu o duratã maximã de 25 de secunde din momentul în care
este deschisã vana de gaz. Dacã înainte de expirarea temporizãrii, temperatura cititã de Senzorul de Apã caldã menajerã suferã o variaþie de ±2°C,
sistemul stabileºte cã verificarea are rezultat pozitiv ºi secvenþa de pornire poate continua> aºadar nu va mai efectua acest control pe întreaga duratã
a cererii de Apã caldã menajerã. În caz contrar, sistemul stinge arzãtorul ºi controlul flacãrã genereazã avaria 41 ºi induce blocajul (Reset). Comanda
de pornire a pompei rãmâne activã pentru executarea timpului de post-circulare prevãzut.
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Aceastã protecþie nu este activã în modul Comfort.
Modul AApã ccaldã mmenajerã ccu PParametrul bb02=2, CCentralã ccombinatã ppentru îîncãlzire ººi ppreparare aapã ccaldã mmenajerã iinstant, ccu

schimbãtor mmonotermic
La fel ca la precedentul, dar cu controlul Senzorului de tur cu o variaþie de ±1°C. 

Modul AApã ccaldã mmenajerã ccu PParametrul bb02=3, CCentralã ddoar ppentru îîncãlzire ccu sschimbãtor mmonotermic ((predispus ppentru aacumulare
cu vvanã ccu 33 ccãi) 
La fel ca la precedentul. 

Modul AApã ccaldã mmenajerã ccu PParametrul bb02=4, CCentralã ddoar ppentru îîncãlzire ccu sschimbãtor mmonotermic ((predispus ppentru aacumulare
cu ppompã dde ccirculaþie)
La fel ca la precedentul. 

Avaria 42  - Protecþie pentru diferenþa de temperaturã la senzorii de tur 
Protecþia este activatã atunci când temperatura detectatã de cei doi senzori de tur diferã în valoarea absolutã cu o valoare mai mare de 12 °C (timp de
10 secunde consecutive). Intervenþia protecþiei, în timpul unei solicitãri (apã caldã menajerã, încãlzire sau anti-îngheþ) implicã dezactivarea comenzilor de
aprindere a arzãtorului. Comanda de pornire a pompei rãmâne activã în funcþie de timpul de solicitare în curs sau pentru executarea post-circulãrii
prevãzute. Protecþia este dezactivatã atunci când temperatura detectatã de cei doi senzori de tur diferã, în valoarea absolutã, cu o valoare minimã de 10°C. 

Avaria 43 – Protecþie schimbãtor 
Doar cu Parametrul P16 diferit de 0, Intervenþie protecþie schimbãtor=activatã 
Atât în modul Încãlzire, cât ºi în modul Apã caldã menajerã, cu semnalul flãcãrii prezent, în cazul în care creºterea temperaturii detectate de Senzorul de încãlzire
este mai mare decât valoarea parametrului de Intervenþie a protecþiei schimbãtorului (Parametrul P16 standard de 10°C / secundã) este generatã aceastã anomalie.
Intervenþia protecþiei presupune dezactivarea comenzilor de aprindere a arzãtorului. Atunci când temperatura Senzorului de încãlzire coboarã sub 45 °C, avaria se
reseteazã automat. 
În funcþie de modul de operare, avaria este blocatã timp de câteva secunde începând din momentul în care este deschisã vana de gaz> 12 secunde în modul
Încãlzire, 20 de secunde în modul Apã caldã menajerã, 0 secunde în modul Comfort cu centrala în modul combinat pentru încãlzire ºi apã caldã menajerã instant. 

Avaria 50 – Problemã sistem de modulare vanã de gaz 
În cazul curentului la sistemul de modulare sub pragul minim sau circuit deschis în timpul funcþionãrii centralei, este imediat activatã avaria 50. Rezolvând
defecþiunea, avaria este imediat resetatã. 

Avaria 51 – Protecþie pentru blocare Evacuare gaze arse- Admisie aer (blocaj)
Aceastã situaþie are loc dacã arzãtorul pierde flacãra în 10 secunde dupã finalizarea timpului de siguranþã (cu o duratã maximã de 5 secunde)< controlul
flãcãrii genereazã avaria 51 ºi induce blocajul (Reset). 

Timp dde aaºteptare „„d4” 
Din momentul activãrii blocajului, chiar ºi prin deblocarea imediatã a anomaliei, este necesar un timp de aºteptare fix de 5 minute indicat ca „d4”> pe
parcursul acestui timp, ventilatorul este activat. 

19. MODUL SONDÃ EXTERNÃ – dacã este instalatã
Accesul la Meniul Sondã Externã se face prin apãsarea tastei Reset timp de 5 secunde doar în cazul în care a fost conectatã Sonda Externã. Sunt disponibili
2 parametri> aceºtia nu pot fi modificaþi prin intermediul Cronocomenzii de la distanþã.   Apãsând tastele Încãlzire, se va putea derula lista parametrilor, în
ordine atât crescãtoare, cât ºi descãrcãtoare. Pentru a vizualiza sau modifica valoarea unui parametru este suficient sã se apese tastele Apã caldã menajerã>
modificarea va fi salvatã automat. 

Indice Descriere Interval Valoarea standard 
CU 0=No Temperaturã variabilã Curbã de compensare

1-10=Curbã de compensare 
0=No Temperaturã variabilã

OF Offset 20-40 °C 30 °C
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Dacã sistemul lucreazã cu o Temperaturã variabilã, valoarea de referinþã utilizator la încãlzire este limitatã de urmãtorul calcul> 
Valoare de referinþã temperaturã variabilã = OF + (C1 * ((20 – Valoarea actualã a senzorului extern)/4))

Acolo unde OF este valoarea parametrului Offset ºi C1 este o valoare care depinde de valoarea parametrului CU, adicã curba de compensare fixatã. 
Tabelul urmãtor prezintã calculul Valorii de referinþã a temperaturii variabile în °C (cu Offset = 30 °C) 

Cu toate acestea, dacã valoarea de referinþã utilizator în modul încãlzire
fixatã este mai micã decât valoarea de referinþã a temperaturii variabile
calculate, sistemul lucreazã la valoarea de referinþã utilizator în modul
încãlzire. În cazul funcþionãrii la Temperaturã variabilã ºi a unei
defecþiuni la Sonda externã, placa permite accesul la Meniul Sondã
Externã pentru a putea dezactiva modul ºi în consecinþã pentru a putea
vizualiza anomaliei. 
Ieºirea din Meniul Sondã Externã are loc apãsând tasta Reset timp de 5
secunde sau automat dupã 2 minute. 

20 MENIU CONFIGURARE 
Accesul la Meniul de configurare are loc prin apãsarea tastelor apã caldã menajerã simultan timp de 10 secunde. Sunt disponibili 7 parametri notaþi
cu litera „b”> aceºtia nu pot fi modificaþi prin intermediul Cronocomenzii de la distanþã. 
Apãsând tastele Încãlzire, va putea fi derulatã lista parametrilor, atât în ordine crescãtoare, cât ºi descrescãtoare. Pentru a vizualiza sau modifica
valoarea unui parametru, este suficient sã se apese tastele Apã caldã menajerã> modificarea va fi salvatã automat.  

Indice Descriere Interval Valoare standard 
b01 Selectarea tipului de gaz 0=Gaz Metan, 1=GPL 0=Gaz Metan
b02 Selectarea tipului de centralã 1=Instant bitermic 1=Instant bitermic

2=Instant monotermic 
3=Doar pentru încãlzire (acm cu vanã cu 3 cãi)
4=Doar pentru încãlzire (acm cu pompã)

b03 Selectarea tipului de camerã de combustie 0=Camerã etanºã pentru control combustie 0=Camerã etanºã pentru
(fãrã Presostat Fum) control combustie
1=Camerã deschisã (cu Termostat Fum)
2=Camerã etanºã (cu Presostat Fum)
3=Camerã etanºã pentru control combustie 
(cu Termostat Fum pe recuperator)

b04 Selectarea tipului (formei) de 0=Plan 0=Plan
Schimbãtor Primar (b03=0) 1=Omega 

2=—
Nu influenþeazã reglarea (b03=1) — 0
Nu influenþeazã reglarea (b03=2) — 0
Selectarea tipului (formei) de 0=Plan 0=Plan
Schimbãtor Primar (b03=3) 1=Omega 

2=—
b05 Selectarea funcþionãrii plãcii cu 0=Vanã gaz externã 0=Vanã gaz externã

relee LC32 (b02=1) 1=Electrovalvã pentru incãrcare cu apa instalaþie 
2=Vanã cu 3 cãi solare 

Nu influenþeazã reglarea (b02=2) — 0
Nu influenþeazã reglarea (b02=3) — 0
Nu influenþeazã reglarea (b02=4) — 0

b06 Frecvenþã Tensiune de reþea 0=50 Hz, 1= 60 Hz 0=50 Hz
b07 Timp arzãtor aprins în modul 0-20 de secunde 5 secunde

Comfort (b02=1)
Nu influenþeazã reglarea (b02=2) — 5
Nu influenþeazã reglarea (b02=3) — 5
Nu influenþeazã reglarea (b02=4) — 5

< ———————————— Temperaturã senzor extern  ———————————— >
CU C1 20 10 0 -10 -20
1 1 30 32,5 35 37,5 40
2 2 30 35 40 45 50
3 3 30 37,5 45 52,5 60
4 4 30 40 50 60 70
5 5 30 42,5 55 67,5 80
6 6 30 45 60 75 90
7 7 30 47,5 65 82,5 90
8 9 30 52,5 75 90 90
9 12 30 60 90 90 90
10 18 30 75 90 90 90
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Observaþii> 
1. Parametrii care prezintã mai mult de o descriere variazã în funcþie de propria funcþionare ºi/sau interval în raport cu configurarea parametrului indicat între paranteze. 
2. Parametrii care prezintã mai mult de o descriere sunt readuºi la valoarea standard în cazul în care este modificat parametrul  indicat între paranteze. 
Ieºirea din Meniul de configurare se face prin apãsarea tastelor de apã caldã menajerã simultan timp de 10 secunde sau automat dupã 2 minute. 

21. MENIUL SERVICE 
Accesul la Meniul Service al plãcii se face apãsând tasta Reset timp de 20 de secunde. Sunt disponibile 4 sub-meniuri> apãsând tasta Încãlzire, veþi
putea alege, în ordine atât crescãtoare, cât ºi descrescãtoare, „tS”, „In”, „Hi” sau „rE”. 
„tS” înseamnã Meniu Parametri Transparenþi, „In” înseamnã Meniu Informaþii, „Hi” înseamnã Meniu History> odatã selectat sub-meniul, pentru a-l
accesa, va trebui apãsatã din nou tasta Reset< „rE” înseamnã Reset din Meniul History> a se vedea descrierea. 

„tS” – Meniu Parametri Transparenþi 
Sunt disponibili 16 parametri notaþi cu litera „P”> aceºtia pot fi modificaþi ºi prin intermediul Cronocomenzii de la distanþã. 
Apãsând tastele Încãlzire, va putea fi derulatã lista parametrilor, atât în ordine crescãtoare, cât ºi descrescãtoare. Pentru a vizualiza sau modifica
valoarea unui parametru, este suficient sã se apese tastele Apã caldã menajerã> modificarea va fi salvatã automat.  
Indice Descriere Interval  Valoarea standard 
P01 Offset rampã de ascensiune 0-40 10
P02 Rampã de încãlzire 1-20 °C/minut 5 °C/minut 
P03 Timp de aºteptare încãlzire 0-10 minute 2 minute 
P04 Post-circulaþie încãlzire 0-20 minute 6 minute 
P05 Temperatura maximã încãlzire 31-85 °C 85 °C
P06 Putere maximã încãlzire 0-100% 100%
P07 Stingere arzãtor în modul apã caldã menajerã  (b02=1) 0=Fix, 0=Fix

1=Legat de Setpoint, 
2=Solar (5 sec),
3=Solar (10 sec),
4=Solar (20 sec)

Stingere arzãtor în modul apã caldã menajerã  (b02=2) 0=Fix, 
1=Legat de Setpoint, 0=Fix
2=Solar (5 sec),            
3=Solar (10 sec),          
4=Solar (20 sec)

Histerezis boiler (b02=3) 0-4 °C 2 °C
Histerezis boiler (b02=4) 0-4 °C 2 °C

P08 Timp de aºteptare apã caldã menajerã (b02=1) 0-60 de secunde 30 de secunde 
Timp de aºteptare apã caldã menajerã (b02=2) 0-60 de secunde 60 de secunde 
Timp de aºteptare apã caldã menajerã (b02=3) 0-60 de secunde 30 de secunde 
Timp de aºteptare apã caldã menajerã (b02=4) 0-60 de secunde 30 de secunde 

P09 Temperatura maximã apã caldã menajerã (b02=1) 50-65 °C 50 °C
Temperatura maximã apã caldã menajerã (b02=2) 50-65 °C 55 °C
Temperatura maximã apã caldã menajerã (b02=3) 50-65 °C 65 °C
Temperatura maximã apã caldã menajerã (b02=4) 50-65 °C 65 °C

P10 Temperaturã funcþionare Anti-inerþie (b02=1) 70-85 °C 70 °C
Nu influenþeazã reglarea (b02=2) — 0
Temperaturã de tur în modul apã caldã menajerã (b02=3) 70-85 °C 80 °C
Temperaturã de tur în modul apã caldã menajerã (b02=4) 70-85 °C 80 °C

P11 Post-circulare funcþie anti-inerþie (b02=1) 0-5 secunde 0 secunde 
Post-circulare mod apã caldã menajerã (b02=2) 0-60 secunde 30 secunde 
Post-circulare mod apã caldã menajerã (b02=3) 0-60 secunde 30 secunde 
Post-circulare mod apã caldã menajerã (b02=4) 0-60 secunde 30 secunde 

P12 Putere maximã apã caldã menajerã 0-100 % 100%
P13 Putere minimã absolutã 0-100 % 0%
P14 Post-ventilare 0=standard 0=standard 

1=50 de secunde
P15 Offset limitã CO2 (b03=0) 0 (Minim)-30 (Maxim) 20

Nu influenþeazã reglarea (b03=1) — 20
Nu influenþeazã reglarea (b03=2) — 20
Offset limitã CO2 (b03=3) 0 (Minim)-30 (Maxim) 20

P16 Intervenþie protecþie schimbãtor 0=No F43, 10 °C/secundã
1-15=1-15 °C/secundã 
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Observaþii> 
1. Parametrii care prezintã mai mult de o descriere îºi modificã  funcþionarea ºi/sau intervalul în funcþie de fixarea parametrului indicat între
paranteze. 
2. Parametrii care prezintã mai mult de o descriere sunt readuºi la valoarea standard în cazul în care este modificat parametrul  indicat între
paranteze. 
3. Parametrul Putere Maximã Încãlzire poate fi modificat ºi în modul Test. 
Pentru a reveni la Meniul Service, este suficient sã se apese tasta Reset. Ieºirea din Meniul Service al plãcii are loc prin apãsarea tastei Reset timp de
20 de secunde sau automat dupã 15 minute. 

„In” – Meniul Informaþii 
Sunt disponibile 6 informaþii. 
Apãsând tastele Încãlzire, va putea fi derulatã lista informaþiilor, în ordine atât crescãtoare, cât ºi descrescãtoare. Pentru a vizualiza valoarea, este
suficient sã se apese tasta Apã caldã menajerã. 

Indice Descriere Interval 
t01 Senzor NTC Încãlzire (°C) Între 05 ºi 125 °C
t02 Senzor NTC Siguranþã (°C) Între 05 ºi 125 °C
t03 Senzor NTC Apã caldã menajerã (°C) Între 05 ºi 125 °C
t04 Senzor NTC Extern (°C) Între -30 ºi 70 °C (Valorile negative lumineazã intermitent)
L05 Putere arzãtor actual (%) 00%=Minim, 100%=Maxim 
F06 Rezistenþã flacãrã actualã (Ohm) 00-99 Ohm (— = arzãtor stins)

Observaþii> 
1. În cazul unui senzor defect, placa va afiºa douã liniuþe 
Pentru a reveni la Meniul Service, este suficient sã se apese tasta Reset. Ieºirea din Meniul Service al plãcii are loc prin apãsarea tastei Reset timp de
20 de secunde sau automat dupã 15 minute. 

„Hi” – Meniul History 
Placa poate memora ultimele 11 anomalii> simbolul Istoric H1> reprezintã avaria recentã care a avut loc< simbolul Istoric H10> reprezintã avaria mai
puþin recentã. Codurile anomaliilor salvate sunt vizualizate ºi în meniul aferent din Cronocomanda de la distanþã. Apãsând tastele Încãlzire,va putea
fi derulatã lista anomaliilor, atât în ordine atât crescãtoare, cât ºi descrescãtoare. Pentru a vizualiza valoarea, este suficient sã se apese tasta Apã caldã
menajerã. 
Pentru a reveni la Meniul Service, este suficient sã se apese tasta Reset. Ieºirea din Meniul Service al plãcii are loc prin apãsarea tastei Reset timp de
20 de secunde sau automat dupã 15 minute. 

„rE” – Reset History 
Apãsând timp de 3 secunde tasta Eco/Comfort , vor putea fi anulate toate anomaliile memorate în Meniul History> automat, placa va ieºi din Meniul
Service pentru a confirma operaþiunea. 
Ieºirea din Meniul Service al plãcii are loc prin apãsarea tastei Reset timp de 20 de secunde sau automat dupã 15 minute.

22. MENIU PLACÃ ZONA FZ4 (accesoriu pt comanda mai multor circuite)
Accesul la meniul Placã Zona FZ4 are loc prin apãsarea tastei Eco/Comfort timp de 20 de secunde. Sunt disponibili 6 parametri notaþi cu litera „o”>
aceºtia pot fi modificaþi din Meniul Service de pe Placa FZ4. 
Apãsând tastele Încãlzire, va putea fi derulatã lista parametrilor, în ordine atât crescãtoare, cât ºi descrescãtoare. Pentru a vizualiza sau modifica
valoarea unui parametru, este suficient sã se apese tasta Apã caldã menajerã> modificarea va fi salvatã automat.
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Comandã  Placã FZ4 Placã Descriere Parametri Transparenþi Interval 
de la distanþã
5 5 o01 Curbã Sondã Externã Zona 1 0-10
6 6 o02 Offset Sondã Externã Zona 2 20-40 °C
11 11 o03 Curbã Sondã Externã Zona 2 0-10
12 12 o04 Offset Sondã Externã Zona 2 20-40 °C
17 17 o05 Curbã Sondã Externã Zona 3 0-10
18 18 o06 Offset Sondã Externã Zona 3 20-40 °C
Ieºirea din Meniul Plãcii Zone FZ4 are loc prin apãsarea tastei Eco/Comfort timp de 20 de secunde sau automat dupã 2 minute.

23. FUNCÞIONALITÃÞI SUPLIMENTARE 
Sistem anti-blocaj Pompã Instalaþie Dupã 24 de ore de nefuncþionare, Pompa instalaþiei este activatã timp de 5 secunde. Prima datã

când placa este alimentatã electric, primul ciclu anti-blocaj este efectuat dupã 30 de minute. 
Sistem anti-blocaj vanã cu 3 cãi La fiecare 24 de ore, Vana cu 3 cãi este complet comutatã de pe poziþia apã caldã menajerã pe

poziþia încãlzire ºi invers. 
Putere minimã absolutã Acest parametru ajutã la creºterea puterii minime a centralei în timpul tuturor tipurilor de solicitãri>

încãlzire, apã caldã menajerã etc.… Poate fi util în caz de joasã presiune a circuitului de
alimentare cu gaz a centralei. 

Modulaþie Modulaþia este trecutã unei vane de gaz cu operator de siguranþã (terminalele 1-3 de pe
conector) ºi sistemului de modulare integrat (terminalele 2-4 de pe conector). 
Pentru a mãsura curentul sistemului de modulare trebuie conectat un multimetru digital
(configurat pe curent continuu> DC) în serie la unul din cele douã cabluri conectate la sistemul de
modelare integrat (terminalele 2-4 de pe conector). 

1+3 = 24 
2+4 = 65 

Hard Tensiune> 230 Vac + 10%, -15%
Frecvenþã> 50 Hz ± 5%
Protecþie> 1 siguranþã de 3,15 A F 250 Vac (protecþie Fazã ºi Nul)

Placa poate lucra cu o tensiune de alimentare de 180 Vac. Acest lucru nu garanteazã însã curentul
maxim de modulaþie ºi, prin urmare, funcþionarea curentã a reglãrii. 

Modul FH / Test afiºaj Pentru a trece peste acest mod, este suficient sã se alimenteze centrala prin apãsarea tastei
Eco/Comfort. Imediat ce afiºajul activeazã toate simbolurile, va putea fi eliberatã tasta. Aceastã
funcþie se poate dovedi utilã instalatorului sau în timpul operaþiunilor Inginerului de Service. 
Pe de altã parte, pentru a repeta din nou modul FH, spre exemplu pentru a repeta procedura
automatã evacuare a aerului, trebuie întreruptã tensiunea de alimentare la 230 Vac timp de 2
secunde. 

Indicare soft De fiecare datã când se furnizeazã energie electricã plãcii, afiºajul va indica timp de 5 secunde
versiunea de soft a acesteia. 
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FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.
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Produs : Seria RESIDENT, foaie de usa de interior

usi & ferestre lemn , 

Finisaj : lacuit ALB

Cum aleg ?
Tipuri de foaie de usa  

2 tablii, 

plina  

2 tablii, 

grill mare  C
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Tipodimensiuni ( mm )   
foaie de usa   

630 x 2015   680 x 2050   700 x 2070   

toc   gol structural

730 x 2015   780 x 2050   800 x 2070   

830 x 2015   880 x 2050   900 x 2070   

usi & ferestre lemn , 

Show-room : Bucuresti, str. Reinvierii nr. 3, sector 2 ( OMV Lizeanu )  

e-mail : vanzari@benati.ro

www.benati.ro

Tel./Fax  021 212 11 49/48  

Mobil 0746 209 530/531/533 sau  0745 322 006

Fabrica : Loc. Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 10, Harghita 

   0266 217 502 Tel./Fax 

Cum montez ?
Grosime de zid :

 intre 8 cm si max. 13cm  

Grosime de zid :

 8 cm   

Grosime de zid :

 intre 13 cm si max. 33 cm
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U}I REZISTENTE LA FOC TIP NINZ 
 

FIRE RESISTANT DOORS TYPE NINZ 
 

PORTES COUPE-FEU TYPE NINZ 
 

FEUERSCHUTZ -TÜREN TYP NINZ  
Cod: 2.40 
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUC|II 

Grupa specializat` nr. 3 Protec\ii la foc, termotehnic`, acustic`, protec\ii hidrofuge ]i 
[nvelitori din cadrul ICECON S.A., analiz@nd documenta\ia de solicitare pentru prelungirea 
agrementului tehnic, prezentat` de firma NINZ S.p.A – Italia ]i înregistrat` cu nr. 9.07.001.016 
din data de 09.07.2009  referitoare la produsele "U}I REZISTENTE LA FOC TIP NINZ” 
realizate de firma NINZ S.p.A – Italia, elaboreaz` prezentul Agrement Tehnic nr. 016-03/317-
2009 ce prelunge]te AT nr. 016-03/200-2006, în conformitate cu documentele tehnice 
europene ]i române]ti aferente domeniului de referin\`, valabile la aceast` dat`. 
 

 
 
1.1. Descrierea succint`  

U]ile rezistente la foc tip NINZ sunt u]i 
metalice pe balamale, [ntr-un canat sau dou` 
canate, pline sau vitrate, rezistente la foc  30, 
60 ]i 120 minute  
( dup` criteriile de etan]eitate ]i izolare 
termic` : EI 30, EI 60 ]i EI 120). 

Gama de fabrica\ie cuprinde dou` tipuri 
de u]i: UNIVER ]i PROGET. 

U]ile rezistente la foc UNIVER au 
dimensiunile: 

a) cu un canat: 
- l`\ime: min. 500 mm – max. 1350 mm; 
-[n`l\ime: min. 1750mm – max. 2250mm; 

b) cu dou` canate: 
- l`\ime: min. 1200 mm – max. 2000mm; 
-[n`l\ime: min. 1750mm – max. 2250mm. 

U]ile rezistente la foc PROGET au 
dimensiunile: 

a)    cu un canat: 
- l`\ime: min. 500 mm – max. 1340 mm; 
-[n`l\ime: min. 1750mm – max. 2670mm; 
  b)   cu dou` canate: 
- l`\ime: min. 800 mm – max. 2540mm; 
-[n`l\ime: min. 1750mm – max. 2670mm. 
 Grosimea ambelor tipuri de u]i este de:  

- 50 mm pentru u]ile rezistente la 
  foc 30 min ]i 60 min; 
- 60 mm pentru u]ile rezistente la 
  foc 120 min. 

U]ile metalice rezistente la foc tip NINZ 
au pozi\ia normal [nchis`. 

Materialele utilizate la construc\ia u]ilor 
rezistente la foc fabricate de  NINZ S.p.A. sunt: 
- cadrul (rama fix`) este realizat din platband` 
din o\el galvanizat de 1,8 mm; 
- canatul este realizat [n sistem sandwich, 
av@nd [n alc`tuire:  

- la exterior, dou` foi de tabl` din o\el 
galvanizat tip DX51D-Z-100-MA-U, cu 
grosimea de 0,7 mm, conform EN 10327:2004.   
-  la interior:  
 - vat` mineral`, cu densitatea cuprins` 
[ntre 90 kg/m3 ]i 150 kg/m3, produs` de 
Flumroc A.G.-Elve\ia (Clasa de reac\ie la foc 
A1, conform EN 13501-1:2002); 
 - mortar pe baz` de magnezit tip KL2; 
 - adeziv MACROPLAST UR 7225B, 
produs de Henkel-Germania; 
 - pl`ci de  gips carton KNAUF, cu 
grosimea de 12,5 mm;  
 - pl`cu\e PROMATECT H pe baz` de 
fibrosilicat, pentru protec\ia conturului;  
 - pl`ci de gips carton LAFARGE, 
pentru protec\ia m@nerului.  
 U]ile rezistente la foc tip NINZ sunt 
prev`zute cu garnituri termospumante FC tip 
NINZ, pozi\ionate perimetral pe montan\ii ]i 
traversa cadrului.  
 {n blaturile u]ilor rezistente la foc tip 
NINZ pot fi montate op\ional, geamuri din 
sticl` stratificat` PYROBEL, rezistente la foc 
60 minute ]i 120 minute, produse de firma 
GLAVERBEL-Italia.   Geamul rezistent la foc 
PYROBEL a fost supus test`rii la Institutul 
Giordano –Italia (Raport [ncercare nr. 
38014/0038 ]i nr. 82161/1298RF).  

U]ile rezistente la foc fabricate de  
NINZ S.p.A. sunt livrate [n culoarea standard 
turcoaz pastel. La cerere se pot finisa [n 
diferite culori conform catalogului RAL sau se 
pot decora cu decor digital NINZ.   

U]ile rezistente la foc fabricate de  
NINZ S.p.A. sunt echipate standard cu: 

 - balamale produse de MAGGI-Italia, 
conform standardului EN 1935:2002 

1. Definirea succint` 
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(Certificat de produs nr. 001AJ/0-ICIM S.p.A-
Italia); 

- m@ner din aliaj de aluminiu acoperit 
cu protec\ie termospumant` de  culoare 
neagr`; 

- dispozitiv de control a deschiderii 
u]ii: 

o cu bar` antipanic`, tip TWIST 
ELM, SLASH ELM sau TAURUS INOX 
ELM, toate cu marcaj CE, conform DIN 
EN 1125:2002; 
o cu m@ner, conform DIN 

18273:1997  
- dispozitiv de auto[nchidere la u]ile 

PROGET; 
- dispozitiv de [nchidere secven\ial` a 

foilor de u]`, la u]ile PROGET; 
- sistem de z`vor@re [n trei puncte; 
- electromagnet legat la senzorul de 

fum. 
Exemplu de u]i rezistente la foc tip 

UNIVER ]i PROGET sunt prezentate [n fig. 1 ]i 2. 

  

1.2. Identificarea produselor 
Fiecare u]` are prev`zut` o pl`cu\` 

metalic` care cuprinde urm`toarele 
specifica\ii, imprimate durabil: 
-  denumirea u]ii ;  
- denumirea produc`torului; 
- denumirea organismului de certificare ]i nr. 
certificatului; 
- anul fabrica\iei. 

Fiecare u]` este livrat` [n ambalaj din 
polietilen` pe care se aplic` o etichet` care 
cuprinde urm`toarele specifica\ii, cu 
traducerea ]i [n limba rom@n`: 
- denumirea produsului (PROGET sau 
  UNIVER); 
- denumirea produc`torului; 
-  fabrica produc`toare; 
- anul fabrica\iei. 

Fiecare livrare este [nso\it` de declara\ia 
de conformitate a produc`torului ]i manualul 
de instalare, utilizare ]i [ntre\inere. 
 

 
2.1. Domenii acceptate de utilizare în 
construc\ii  

 U]ile metalice rezistente la foc tip  NINZ 
(UNIVER ]i PROGET) sunt destinate protec\iei 
golurilor func\ionale din pere\ii din beton, zid`rie 
sau din gips carton. 

U]ile rezistente la foc tip NINZ se pot utiliza 
la construc\ii civile ]i industriale. 

U]ile rezistente la foc tip PROGET fabricate 
de NINZ S.p.A. se pot utiliza pe c`ile de evacuare 
[n caz de  incendiu. 

  
2.2. Aprecieri asupra produsului  
2.2.1. Aptitudinea de exploatare [n  
construc\ii 
 Produsele se aplic` numai urmare 
unui proiect de execu\ie [ntocmit cu 
respectarea Legii 10/1995 privind calitatea 
[n construc\ii cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare ]i a reglement`rilor 
tehnice [n vigoare. 

{n conformitate cu Legea nr. 10/1995, 
privind calitatea [n construc\ii, cu datele con\inute 
[n Dosarul Tehnic anexat ]i verific`rile efectuate 
de ICECON S.A. – Bucure]ti la sediul 

produc`torului NINZ S.p.A., u]ile rezistente la foc 
pe balamale PROGET ]i UNIVER au performan\e 
corespunz`toare domeniilor de utilizare ]i 
[ndeplinesc  urm`toarele criterii  principale de 
calitate corespunz`toare  celor 6 cerin\e esen\iale 
stabilite [n lege: 

Rezisten\` mecanic` ]i stabilitate 
Produsele nu influen\eaz` aceast` cerin\`. 
Securitatea la incendiu 
U]ile rezistente la foc pe balamale 

PROGET ]i UNIVER asigur` protec\ia la foc a 
golurilor din pere\i, pentru compartiment`ri 
rezistente la foc. 

Rezisten\a la foc a u]ilor metalice tip NINZ 
dup` criteriile de etan]eitate ]i izolare termic` este 
de 30 minute, 60 minte ]i 120 minute ( EI 30, EI 60 
]i EI 120), conform tabelului nr. 1 din sinteza 
rapoartelor de [ncercare. 

U]ile rezistente la foc tip NINZ se 
[ncadreaz` [n clasa de reac\ie la foc A1 (C0 
"incombustibile") ]i nu contribuie la generarea 
fumului. 

Igien`, s`n`tate ]i mediu 
Elementele componente ale u]ilor rezistente 

la foc pe balamale tip      NINZ nu sunt toxice sau 
poluante, nu degaj` noxe ]i nu sunt radioactive, nu 

2. Agrementul Tehnic
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sunt cuprinse [n lista noxelor cancerigene sau 
substan\elor poten\ial cancerigene pentru om, cf. 
Ord. Min. S`n`t`\ii nr. 1957/95 ]i nu constituie 
risc pentru s`n`tatea oamenilor. 

Siguran\a în exploatare 
U]ile rezistente la foc pe balamale PROGET ]i 

UNIVER men\in [n caz de incendiu performan\ele 
de siguran\` [n exploatare. 

Protec\ia [mpotriva zgomotului 
Protec\ia [mpotriva zgomotului este dat` de 

valoarea indicelui de reducere a sunetului Ia (Rw) 
fiind de cca. 30 dB. 

Economia de energie ]i izolare termic` 
Rezisten\a termic` a u]ilor este cuprins` [ntre 

0,45 ]i 0,60 m2K/W. 
2.2.2.Durabilitatea (fiabilitatea ) ]i 
între\inerea produsului 

Produc`torul asigur` o garan\ie pentru o 
perioad` de 1 an ]i produsele au o durabilitate de 
10 ani, [n condi\iile respect`rii tehnologiei de 
punere [n oper` ]i a condi\iilor de exploatare 
indicate de produc`tor.  

Din punct de vedere al [ntre\inerii, aceasta se 
efectueaz` periodic dup` indica\iile, metodologia 
]i documenta\ia tehnic` date de firma 
produc`toare. 

Pe durata utiliz`rii, [ntre\inerea u]ilor se face 
prin sp`lare cu ap` ]i detergen\i neutri, fiind 
interzis` folosirea agen\ilor abrazivi. 
2.2.3. Fabrica\ia ]i controlul 

U]ile rezistente la foc tip NINZ sunt 
fabricate de NINZ S.p.A. pe instala\ii performante, 
conform documenta\iei proprii de execu\ie, 
tehnologiei de montaj ]i [ntre\inere.  

Constan\a calit`\ii produselor este asigurat` 
prin executarea unui control intern, eficient prin 
aplicarea unui sistem al calit`\ii, at@t pentru 
materiile prime ]i pentru respectarea parametrilor 
tehnologici, c@t ]i pentru produsul finit, cu 
respectarea cerin\elor standardului UNI EN ISO 
9001:2000. 

Sistemul de managemt al calit`\ii al firmei 
NINZ S.p.A este [n curs de certificare de c`tre 
TÜV HESSEN recunoscut de  SINCERT-Italia. 

Se execut` periodic un control extern de 
c`tre ter\` parte, de c`tre organisme de 
specialitate acreditate: 

-  TÜV HESSEN-Italia prin SINCERT-Italia 
(no. 658/08 Caad/Rif. Din 20. 11.2008). 

2.2.4. Punerea în oper` 
 Punerea [n oper` a u]ilor rezistente la tip 

NINZ se face conform prevederilor produc`torului, 
a proiectului de execu\ie prin care se stabilesc 
parametrii func\ionali ceru\i acestora [n raport cu 
condi\iile specifice de amplasament ]i a 
indica\iilor din acest agrement. 

Ordinea opera\iilor privind instalarea u]ilor 
se va desf`]ura conform instruc\iunilor date de 
produc`tor anexate obligatoriu la fiecare produs. 

 Montarea u]ilor se face cu personal 
calificat ]i instruit corespunz`tor, sub [ndrumarea 
firmei titulare a agrementului tehnic, respect@nd 
cu stricte\e tehnologia de montaj dat` de 
produc`tor. 

La punerea [n oper` se vor respecta 
prevederile din NTSM ]i PSI precum ]i condi\iile 
din fi]a de securitate a produc`torului. 
 
2.3. Caietul de prescrip\ii tehnice 
2.3.1. Condi\ii de concep\ie 

La concep\ia u]ilor rezistente la foc pe 
balamale  tip NINZ s-au avut [n vedere cerin\ele 
din Directiva 89/106/CEE pentru produse de 
construc\ii, precum ]i cerin\ele din normele tehnice 
]i standardele: 
- EN 1634-1:2000 - „{ncerc`ri de rezisten\` la foc 
pentru u]i ]i sisteme de [nchidere. Partea 1: U]i ]i 
sisteme de [nchidere rezistente la foc "; 
- EN 13501-2:2003 -  „Clasificarea la foc a 
produselor pentru construc\ii ]i a elementelor 
cl`dirilor – Partea 2: Clasificare utiliz@nd datele 
de [ncercare ob\inute [n urma testului de rezisten\` 
la foc, cu excep\ia echipamentelor de ventilare"; 
- EN 1363-1:1999 – „{ncerc`ri de rezisten\` la foc. 
Partea 1: Condi\ii generale”; 
- EN 1363-2:1999 – “{ncerc`ri de rezisten\` la foc. 
Partea 2: Proceduri alternative ]i suplimentare”; 
- ENV 1363-3:1999 – "{ncerc`ri de rezisten\` la 
foc. Partea 3: Verificarea performan\elor 
cuptorului"; 
- EN 1191:2000 -  „Ferestre ]i u]i. Rezisten\a la 
[nchidere ]i deschidere repetat`. Metod` de 
[ncercare"; 

La concep\ie s-a avut [n vedere realizarea 
unor produse performante, care s` r`spund` 
cerin\elor domeniilor specifice de utilizare. 

Produsele sunt realizate astfel [nc@t 
respect` exigen\ele legisla\iei [n domeniu, precum 
]i cerin\ele esen\iale ale Legii 10/1995, privind 
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calitatea [n construc\ii prezentate la pct. 2.2.1. al 
Agrementului Tehnic. 

La proiectare se vor respecta urm`toarele 
reglement`ri tehnice rom@ne]ti: 
- SR EN 1634-1: 2002 – "{ncerc`ri de rezisten\` la 
foc pentru u]i ]i sisteme de [nchidere. Partea 1: 
U]i ]i sisteme de [nchidere rezistente la foc”; 
- SR EN 13501-2:2004 - „Clasificarea la foc a 
produselor pentru construc\ii ]i a elementelor 
cl`dirilor – Partea 2: Clasificare utiliz@nd datele 
de [ncercare ob\inute [n urma testului de rezisten\` 
la foc, cu excep\ia echipamentelor de ventilare"; 
- SR EN 1363-1:2001 – „{ncerc`ri de rezisten\` la 
foc. Partea 1: Condi\ii generale”; 
- SR EN 1363-2:2001 – „{ncerc`ri de rezisten\` la 
foc. Partea 2: Proceduri alternative ]i 
suplimentare”; 
- SR EN 1191:2001 -  „Ferestre ]i u]i. Rezisten\a 
la [nchidere ]i deschidere repetat`. Metod` de 
[ncercare"; 
- P 118-99 – "Normativ de siguran\` la foc a 
construc\iilor”; 
- NP 50-89 - "Norme tehnice provizorii pentru 
proiectarea ]i executarea prinderilor cu ancore a 
subansamblurilor ]i instala\iilor pe elemente de 
beton ]i beton armat". 
2.3.2. Condi\ii de fabricare 

Fabricarea u]ilor rezistente la foc tip 
NINZ se face conform tehnologiei stabilite de 
produc`tor, constan\a calit`\ii fiind asigurat` 
prin sistemul propriu de autocontrol ]i controlul 
extern efectuat de c`tre CSI CERT-Italia. 
2.3.3. Condi\ii de livrare 

La livrare, produsele vor fi [nso\ite de 
declara\ia de conformitate a produc`torului 
potrivit prevederilor    standardului    SR  EN 
ISO/CEI 17050-1]i 2:2005: ”Evaluarea 
conformit`\ii. Declara\ia de conformitate a 
furnizorului. Partea 1: Cerin\e generale ]i Partea 
2: Documenta\ie suport" ]i cu prezentul Agrement 
Tehnic. 

Pentru depozitare  produc`torul va 
preciza datele privind condi\iile de depozitare.  
2.3.4.Condi\ii de punere în oper` 

Punerea [n oper`, a u]ilor rezistente la tip 
NINZ se va face  cu respectarea urm`toarelor 
reglement`ri tehnice rom@ne]ti: 
- IM 006 – 96 "Norme specifice de protec\ia 
muncii pentru lucr`ri de zid`rie, montaj, 
prefabricate ]i finisaje"; 

- C 300-94 "Normativ de prevenire ]i stingere a 
incendiilor, pe durata execut`rii lucr`rilor de 
construc\ii ]i instala\ii aferente acestora". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condi\ii 

Calitatea materialelor componente ]i a 
produselor finite a fost verificat` ]i g`sit` 
corespunz`toare. 
Produsele trebuie men\inute la acest standard 
pe toat` durata de valabilitate a acestui 
agrement. 
Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic 
Permanent pentru Construc\ii, nu se implic` în 
prezen\a ]i/sau absen\a drepturilor legale ale 
firmei de a comercializa, monta sau între\ine 
produsul.  
Orice recomandare relativ la folosirea în 
condi\ii de siguran\` a acestui produs, 
procedeu sau echipament, care este con\inut` 
sau se refer` la acest agrement tehnic, 
reprezint` cerin\e minime necesare la punerea 
sa în oper`.  
ICECON S.A. r`spunde de exactitatea datelor 
înscrise în Agrementul Tehnic ]i de testele care 
au stat la baza acestor     date. 
Agrementul Tehnic nu [i absolv` pe       
furnizori ]i/sau pe utilizatori de 
responsabilit`\ile ce le revin conform 
reglement`rilor tehnice [n vigoare. 
Verificarea men\inerii aptitudinii de utilizare a 
produsului va fi realizat` de c`tre ICECON 
S.A., la un interval de 24 luni de la data 
emiterii avizul tehnic, prin inspectarea unui 
obiectiv la care s-au utilizat produsele 
agrementate. Obiectivul va fi ales pe baza a 
minim trei referin\e, ce se vor prezenta de 
titularul agrementului tehnic, din partea 
beneficiarilor produselor puse [n oper` [n 
perioada de valabilitate a agrementului tehnic. 

Concluzii  
 
Aprecierea global` 
Utilizarea [n Rom@nia a produselor 
„U}I REZISTENTE LA FOC TIP 
NINZ” [n domeniile de utilizare 
acceptate este apreciat`  favorabil dac` 
se respect` prevederile prezentului 
agrement tehnic. 



AT 016-03/317-2009 Pagina 6 din 12
prelunge]te AT 016-03/200-2006 

Ac\iunile cuprinse [n program ]i modul lor de 
realizare vor respecta actele normative ]i 
reglement`rile tehnice [n vigoare. 
ICECON S.A. va informa Consiliul Tehnic 
Permanent pentru Construc\ii despre rezultatul 
verific`rilor, iar dac` acestea nu dovedesc 
men\inerea aptitudinii de utilizare, va solicita 
C.T.P.C. declan]area ac\iunii de suspendare a 
agrementului tehnic. 
Suspendarea se declan]eaz` ]i [n cazul 
constat`rii prin controale, de c`tre organisme 
abilitate, a nerespect`rii men\inerii constante 
a condi\iilor de fabrica\ie ]i utilizare a 
produsului. 
{n cazul [n care titularul de agrement tehnic nu 
se conformeaz` acestor prevederi, se va 
declan]a procedura de retragere a 
agrementului tehnic. 
 
Agremente tehnice elaborate anterior: 

001-03/346-2000 
001-03/570-2004 
016-03/200-2006 

 
 
 

 
 
 
 

 

Pentru grupa specializat` nr. 3 
Pre]edinte 

Dr. Ing. Aurora CIOC 

Pre]edinte – Director General 
Prof. Univ. Dr.Ing. Dr.h.c. Polidor BRATU 

Membru  al Academiei de }tiin\e Tehnice din Rom@nia

 
 
 
 

 
 
 
 

U]ile rezistente la foc tip NINZ, fabricate de firma NINZ S.p.A.- ITALIA, prezint` caracteristici 
corespunz`toare pentru utilizarea lor [n construc\ii conform domeniului atestat [n acest agrement tehnic. 
Aceste produse au o durabilitate sporit` [n timp, prezint` siguran\` [n exploatare, iar tehnologia de 
montaj este rapid` ]i curat`. 

Rezisten\a la foc de 30 minute, 60 minute ]i 120 minute a u]ilor tip NINZ este asigurat` conform 
[ncerc`rilor efectuate [n laboratoare de specialitate din cadrul U.E. 
         Produc`torul NINZ S.p.A. a prezentat rapoarte de [ncerc`ri, privind [ncercarea de rezisten\` la foc 
a u]ilor, emise de laboratoare acreditate din Germania, Italia ]i Fran\a. {ncerc`rile de rezisten\` la foc a 
u]ilor tip NINZ s-au efectuat [n conformitate cu norma european` EN 1634-1:2000, identic` cu norma 
SR EN 1634-1: 2002.  

Av@nd [n vedere rezultatele ob\inute la [ncerc`rile de rezisten\` la foc a u]ilor tip NINZ, fabricate 
de NINZ S.p.A., prin care s-au verificat criteriile de performan\` relevante pentru u]ile rezistente la foc: 
E – etan]eitate la foc ]i I – izolare termic` la foc, conform EN 1634-1:2000, EN 1363-1 :1999 ]i EN 
13501-2:2003, Grupa de specialitate nr. 3 din ICECON S.A. apreciaz` ca fiind [ndeplinite condi\iile ]i 
cerin\ele din SR EN 1634-1: 2002 – "{ncerc`ri de rezisten\` la foc pentru u]i ]i sisteme de [nchidere. 
Partea 1: U]i ]i sisteme de [nchidere rezistente la foc”, SR EN 1363-1:2001-"{ncerc`ri de rezisten\` la 
foc – Partea 1 : Condi\ii generale" ]i SR EN 13501-2:2004 - „Clasificarea la foc a produselor pentru 

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Valabilitate: 
01.12.2012 
 Prelungirea valabilit`\ii sau revizuirea 
prezentului agrement tehnic trebuie 
solicitat` cu cel pu\in trei luni înainte de 
data expir`rii. În cazul neprelungirii 
valabilit`\ii, agrementul tehnic se 
anuleaz` de la sine. 
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construc\ii ]i a elementelor cl`dirilor – Partea 2: Clasificare utiliz@nd datele de [ncercare ob\inute [n 
urma testului de rezisten\` la foc, cu excep\ia echipamentelor de ventilare". 

NINZ S.p.A. a montat u]i rezistente la foc [n Italia, Anglia, Spania, Fran\a, Rom@nia.  
Grupa de specialitate nr. 3 din ICECON S.A. recomand` ca utilizarea acestor produse s` se fac` 

numai pe baza prevederilor tehnice con\inute [n documenta\ia produc`torului ]i cu respectarea 
cerin\elor ]i nivelelor de performan\` impuse prin reglement`rile tehnice rom@ne]ti [n vigoare, 
aplicabile. 

Pentru verificarea comport`rii [n exploatare titularul de Agrement Tehnic are obliga\ia s` 
continue urm`rirea comport`rii [n timp a produselor [n condi\ii de exploatare, datele ob\inute urm@nd a 
fi examinate de ICECON S.A. ]i avute [n vedere cu ocazia prelungirii valabilit`\ii agrementului tehnic. 

Produc`torul NINZ S.p.A.–Italia efectueaz`, [n prezent, verificarea produselor: u]i rezistente la 
foc tip UNIVER ]i PROGET, [n conformitate cu standardele europene, respectiv na\ionale: EN 1634, EN 
1363-1 ]i EN 13501-2.  

 
Sinteza rapoartelor de [ncercare 

           
         Tabelul nr. 1 

1. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 26690-1/07.07.2003 
{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i PROGET, cu dou` canate, plin`,  

cu dimensiunile de 1860  2030 mm (l`\ime  [n`l\ime)  
 

Nr. 
crt. 

Norma de referin\` Caracteristica  
de performan\` 

Rezultatele 
[ncerc`rii 

( durata [ncerc`rii) 
 

Clasa de 
 rezisten\` la foc 

 
1 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 

prEN13501-2:1999 

Etan]eitate la foc (E) 127 minute E 120 
Izolare termic` la foc (I1) 51 minute EI1  45 

Izolare termic` la foc (I2) 123 minute    EI2 120 

2. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 32191/05.09.2006 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1000  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

( u]` [ncercat` pe fa\a expus` ac\iunii focului) 
 

2 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 85 minute E 60 
Izolare termic` la foc (I1) 53 minute EI1 45 

Izolare termic` la foc (I2) 85 minute  EI2 60 

 
3 

 
EN 1191 :2000 

Rezisten\a la  
[nchidere- deschidere 

repetat` ( 5000 cicluri) 

 
U]a nu prezint` 

defecte 

 
- 
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Continuare tabelul nr. 1 

3. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 32192/06.09.2006 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1000  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

(u]` [ncercat` pe fa\a neexpus` ac\iunii focului) 
 

4 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 85 minute E 60 
Izolare termic` la foc (I1) 40 minute EI1 30 

Izolare termic` la foc (I2) 74 minute  EI2 60 

4. {ncercare efectuat` de: CSI-Italia 

Raport de [ncercare nr. CSI 1250FR/08.05.2006 
{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu un canat, plin`,  

cu dimensiunile de 1032  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime) 
 
 

5 

 
UNI EN 1363-1 :1999 
UNI EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 50 minute E 30 

Izolare termic` la foc (I1) 22 minute EI1 15 

Izolare termic` la foc (I2) 44 minute   EI2 30 

 
6 

 
EN 1191 :2000 

Rezisten\a la  
[nchidere- deschidere 

repetat` ( 5000 cicluri) 

 
U]a nu prezint` 

defecte 

 
- 

5. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 38916 / 2009 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1032  2163 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

(încercare pe fa a u ii neexpus  focului) 
 

7 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2008 
EN 13501-2:2007 

Etan]eitate la foc (E) 118 minute E 90 
Izolare termic` la foc (I1) 29 minute EI1 20 

Izolare termic` la foc (I2) 108 minute  EI2 90 

6. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 38917 / 2009 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1032  2163 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

(încercare pe fa a u ii expus  focului) 
 

8 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2008 
EN 13501-2:2007 

Etan]eitate la foc (E) 120 minute E 120 
Izolare termic` la foc (I1) 68 minute EI1 60 

Izolare termic` la foc (I2) 120 minute  EI2 120 
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Continuare tabelul nr. 1 

7. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 32706-7 / 2007 
{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu dou` canate, vitrat`, 

cu dimensiunile de 2000  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  
(încercare pe fa a u ii neexpus  focului) 

Nr. 
crt. 

Norma de referin\` Caracteristica  
de performan\` 

Rezultatele 
[ncerc`rii 

( durata [ncerc`rii) 
 

Clasa de 
 rezisten\` la foc 

9 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 77 minute E 60 
Izolare termic` la foc (I1) 21 minute EI1  60 

Izolare termic` la foc (I2) 71 minute EI2 60 

8. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 32707-7 / 2007 
{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu dou` canate, vitrat`, 

cu dimensiunile de 2000  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  
(încercare pe fa a u ii neexpus  focului) 

Nr. 
crt. 

Norma de referin\` Caracteristica  
de performan\` 

Rezultatele 
[ncerc`rii 

( durata [ncerc`rii) 
 

Clasa de 
 rezisten\` la foc 

 
10 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 85 minute E 60 
Izolare termic` la foc (I1) 53 minute EI1  60 

Izolare termic` la foc (I2) 61 minute EI2 60 

9. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 34064e / 2007 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i PROGET, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1140  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

( u]` [ncercat` pe fa\a expus` ac\iunii focului) 
 

11 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 53 minute E 45 
Izolare termic` la foc (I1) 32 minute EI1 30 

Izolare termic` la foc (I2) 53 minute  EI2 45 
Radia\ie termic` (W) 54 minute EW 30 

10. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 34065e / 2007 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i PROGET, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1140  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

( u]` [ncercat` pe fa\a neexpus` ac\iunii focului) 
 

12 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 53 minute E 45 
Izolare termic` la foc (I1) 25 minute EI1 20 

Izolare termic` la foc (I2) 53 minute  EI2 45 
Radia\ie termic` (W) 54 minute EW 30 
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Continuare tabelul nr. 1 

11. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 32192 / 2006 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1000  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

(încercare pe fa a u ii neexpus  focului) 
 

13 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 85 minute E 60 
Izolare termic` la foc (I1) 40 minute EI1 60 

Izolare termic` la foc (I2) 74 minute  EI2 60 

12. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 32192 / 2006 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i UNIVER, cu un canat, vitrat`,  
cu dimensiunile de 1000  2150 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

(încercare pe fa a u ii expus  focului) 
 

14 
 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 85 minute E 60 
Izolare termic` la foc (I1) 53 minute EI1 60 

Izolare termic` la foc (I2) 85 minute  EI2 60 

13. {ncercare efectuat` de: IFT Rosenheim- Germania 

Raport de [ncercare nr. 271 32678 / 2006 
{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i PROGET, cu dou` canate, 

cu dimensiunile de 1860  2030 mm (l`\ime  [n`l\ime)  
(încercare pe fa a u ii expus  focului) 

Nr. 
crt. 

Norma de referin\` Caracteristica  
de performan\` 

Rezultatele 
[ncerc`rii 

( durata [ncerc`rii) 
 

Clasa de 
 rezisten\` la foc 

 
15 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 127 minute E 120 
Izolare termic` la foc (I1) 51 minute EI1  45 

Izolare termic` la foc (I2) 123 minute EI2 120 

14. {ncercare efectuat` de: CSTB – Fran\a 

Raport de Clasificare nr. RS 06-092 / 2006 ]i rapoarte de [ncerc`ri nr. RS 06-092 A & B / 2006 
 

{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i PROGET, cu un canat, 
cu dimensiunile de 1415  2335 mm (l`\ime  [n`l\ime)  

(încercare pe fa a u ii expus  ]i neexpus` focului) 
Nr. 
crt. 

Norma de referin\` Caracteristica  
de performan\` 

Rezultatele 
[ncerc`rii 

( durata [ncerc`rii) 
 

Clasa de 
 rezisten\` la foc 

 
15 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) 145 minute E 120 
Izolare termic` la foc (I1) 143 minute EI1  20 

Izolare termic` la foc (I2) 29 minute EI2 120 
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Continuare tabelul nr. 1 

15. {ncercare efectuat` de: CSTB – Fran\a 

Raport de Clasificare nr. RS 07-005 / 2007 ]i rapoarte de [ncerc`ri nr. RS 07-005 / 2007 
& RS 06-116 - B / 2006 

Conform Raport de [ncercare RS 06-116 - B / 2006 
{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i PROGET, cu dou` canate, vitrat` pe un canat, 

cu dimensiunile de 2330  2330 mm (l`\ime  [n`l\ime)  
(încercare pe fa a u ii neexpus` focului) 

Nr. 
crt. 

Norma de referin\` Caracteristica  
de performan\` 

Clasa de 
 rezisten\` la foc 

 
16 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) E 120 
Izolare termic` la foc (I1) EI1  60 

Izolare termic` la foc (I2) EI2 120 

Conform Raport de [ncercare RS 07-005 / 2007 
{ncercarea de rezisten\` la foc a unei u]i PROGET, cu dou` canate, vitrat` pe un canat, 

cu dimensiunile de 2330  2330 mm (l`\ime  [n`l\ime)  
(încercare pe fa a u ii expus  focului) 

Nr. 
crt. 

Norma de referin\` Caracteristica  
de performan\` 

Clasa de 
 rezisten\` la foc 

 
17 

EN 1363-1 :1999 
EN 1634-1 :2000 
EN 13501-2:2003 

Etan]eitate la foc (E) E 90 
Izolare termic` la foc (I1) EI1  30 

Izolare termic` la foc (I2) EI2 90 

Grupa specializat` nr. 3 din ICECON S.A. []i [nsu]e]te rezultatele ob\inute la [ncerc`rile  
efectuate de IFT Rosenheim-Germania, CSI-Italia ]i CSTB – Fran\a. 

 
 

 
4. Anexe 

 
4.1. Exemple de u]i rezistente la foc tip NINZ 
 

 
 
 

Fig. 1 – U]` UNIVER rezistent` la foc 
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Fig. 2 – U]` PROGET rezistent` la foc 
 
4.2. Extrase din procesul verbal al ]edin\ei de deliberare a Grupei Specializate 
 Procesul verbal nr. 317/01.10.2009 
 Grupa specializat` nr. 3, alc`tuit` din: 

- pre]edinte: Dr.  Ing. Aurora Cioc 
- raportor:   Dr. Ing. Aurora Cioc 
- membri:  Ing. Gabriel Ionescu 
  Ing. Florin-Bogdan Popescu 
  Ing. Marin Burtea 
Analiz@nd cererea de prelungire pentru agrement tehnic nr.9.07.001.016 din data de 

09.07.2009, a firmei NINZ S.p.A – Italia, referitoare la produsele "U}I REZISTENTE LA FOC 
TIP NINZ” fabricate de firma NINZ S.p.A., elaboreaz` prezentul Agrement Tehnic nr. 016-
03/317-2009 ce prelunge]te AT nr. 016-03/200-2006, [mpreun` cu [ntreg dosarul de date ]i 
documenta\ii tehnice pus la dispozi\ie de beneficiar, propune: 
- aprobarea de c`tre C.T.P.C. a Agrementului Tehnic nr. 016-03/317-2009 "U}I 

REZISTENTE LA FOC TIP NINZ”, prelunge]te  ]i modific` Agrementului Tehnic nr. 016-
03/200-2006, cu termen de valabilitate 01.12.2012, [n domeniile de utilizare precizate la pct. 
2.1. din agrement. 
Prelungirea valabilit`\ii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitat` cu cel 

pu\in 3 luni [nainte de data expir`rii. {n cazul neprelungirii valabilit`\ii, Agrementul Tehnic se 
anuleaz` de la sine. 

 
Titular Agrement Tehnic: - 

 
Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 016-03/317-2009 con\inând ... pagini face 
parte integrant` din prezentul agrement tehnic. 

Raportorul grupei specializate nr. 3 
Dr. Ing. Aurora Cioc 

  
Membrii grupei specializate:  

Ing. Gabriel Ionescu 
Ing. Florin-Bogdan Popescu 
Ing. Marin Burtea
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CARACTERISTICI TEHNICE SI ELEMENTE COMPONENTE USA BLINDATA 
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Descriere-Usa Blindata Intrare in Apartament 

Usile pivotante de Intrare in Apartament sunt elemente blindate de protectie, care garanteaza 
siguranta locuintei Dvs. 

Usile  sunt proiectate si realizate pentru a asigura securitatea locuintei iar in acest scop sunt 
folosite materiale de inalta calitate. Produsul finit este supus unor stricte procedee de testare, in 
puncte strategice, cum ar fi incuietorile; panoul frontal; cadrul metalic; balamalele; tocul, pentru a 
asigura rezistenta antiefractie. 

Elementele componente primare ale usilor de intrare in apartament sunt reprezentate prin rama 
fixa (toc), canaturi, garnituri, accesorii si elemente auxiliare. 

 Rama fixa (tocul) 
Realizat din doua elemente principale :  
- Contratoc ;  
- Toc ; 

Contratocul este realizat din otel zincat, presat, completat cu carlige si feronerie completa pentru 
ancorarea in perete, cu posibilitate de reglaj. 

Tocul este realizat pe trei laturi prin ambutisare, din tabla de otel zincat. Tocul este prevazut cu 
garnitura perimetrala etansa, anti-praf si anti-zgomot, pe cele trei laturi. 

Atat tocul cat si contratocul sunt  produse pentru montarea usilor in diverse tipuri de pereti 
realizati din diferite materiale : beton, blocuri ceramice arse, beton celular autoclavizat sau panouri 
de gips carton rezistente la foc. 

Pragul este de tip perie retractabila si se incastreaza in toc. 

Optional,  pentru o mai buna izolare fonica, se poate comanda un panou suplimentar care asigura 
o izolatie de 38 dB.  

In cazul in care se comanda acest panou, usa trebuie echipata cu cilindru european. 

DIMENSIUNI STANDARD PENTRU GOL DE ZID : 940 X 2070 mm / 1040 x 2170 mm 
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Clase de siguranta 

Clasa de siguranta2 (standard)     Clasa de siguranta 3   
6 puncte de inchidere      8 puncte de inchidere 
   
  

Clasa de siguranta 4        
10 puncte de inchidere   
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VARIANTE CONSTRUCTIVE USA BLINDATA 

CU SUPRALUMINA SI LUMINATOR LATERAL – se aplica doar pentru clasa IV de 
siguranta 



6 

CU DECUPAJE PENTRU STICLA – se aplica doar pentru clasa IV de siguranta 



Manual Tehnic usi Blindate 



DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Prin prezenta se declara ca usile blindate de acces in locuinta sunt in conformitate cu 
directiva UNI EN 14351 – 1  "Caracteristici de performan  a u ilor si ferestrelor exterioare 
f r  caracteristici de rezistenta la foc " 

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE 

Usa blindata este ambalata si livrata in doua pachete :  
• un pachet care contine contratocul metalic 
• un pachet care contine tocul, scheletul , panourile, feroneria si elemente necesare 

efectuarii montajului : maner, knob, limitator de deschidere, cilindru (daca este 
comandat),  8 uruburi M8x20 cap ingropat loca  hexagonal, 6 uruburi M3x12 cap 
ingropat; 

Producatorul nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii regulilor de siguran i de 
prevenire enumerate mai jos: 

• Instalarea trebuie s  fie efectuate de c tre tehnicieni califica i. 
• În timpul instal rii, folosi i întotdeauna îmbr c minte adecvat  pentru prevenirea 
accidentelor. 
• Asigura i-v  c  in spatiul de lucru nu exista obstacole care sa impiedice buna desfasurare a 
montajului . 
• Îndep rta i orice persoana din spa iul de lucru care poate fi expusa la accidente 
• Deplasa i u a cu ajutorul c rucioarelor sau mai multor persoane. 
• Fi i atent la posibilitatea de t iere datorit  componentelor metalice. 

INSTALAREA CONTRATOCULUI 

Pentru func ionarea corect  a u ii blindate achizitionate, trebuie s  urma i cu aten ie 
instruc iunile de instalare de mai jos, sa efectati montajul cu personal calificat folosind 
materialele furnizate împreun  cu u a. 



INSTALAREA FOII DE USA SI A ACCESORIILOR 

Inserarea foilor de usa pe toc i a accesoriilor de montaj este o opera ie simpl . Foaia de usa 
trebuie ridicata si potrivita pe balamale montate pe toc . 

Montajul feroneriei 



REGLAREA FOILOR DE USA 

Este permisa ajustarea in inaltime, într-o direc ie orizontal i, de asemenea, în adancime. 

Reglarea în l imii u ii 

Ajustarea u ii în direc ie vertical  este necesar  atunci când distanta dintre foia de usa si 
pardoseala este diferita de 4,5 mm. Se ridica sau se coboara usa pana cand intre podea si prag 
sunt exact 4.5 mm. 

Reglarea orizontala a usii 

Pentru a stabili necesitatea real  de ajustare, trage i u or foaia din toc si cu ajutorul unui 
calibru, verifica i distan a existent  între cele dou  elemente, care are o valoare nominal  de 
aproximativ 11 mm. 



Pentru a regla decalajul dintre u i toc, mai întâi scoate i foaia de usa din toc. Apoi scoate i 
capacele de acoperire a gaurii din balamale de pe toc: 

Se desurubeaza suruburile de fixare, situate sub capace i se repozitioneaza balamaua, 
asigurându-v  c  este într-o pozi ie perfect vertical . 

Efectua i aceea i opera ie pe urmatoarea balama, asigurându-v  c  toate balamalele 
sunt perfect aliniate. 

Reglarea in adancime a usii 

Reglarea in adâncime a usii este necesar  atunci când în timpul inchiderii canatului, acesta  
este prea indep rtat de toc. Reglajul se efectueaz  folosind doar urubul de blocare. 
Ajustarea urubului de blocare trebuie s  fie efectuate dup  ajustarea în l imii de usa 



Reglarea pragului retractabil 

RECOMANDARI DE EXPLOATARE 

Pentru a garanta calitatea i func ionalitatea usilor blindate , se recomand : 

1) Mentinerea în stare bun  a panourilor usilor blindate se face prin stergerea periodica cu o 
cârp  moale, u or umed , iar apoi cu o cârp  uscat  pentru a îndep rta umiditate reziduala. 
Nu utiliza i materiale abrazive sau agresive care con in alcool sau al i solven i, pentru a evita 
deteriorarea  finisajelor. 
2) Lubrifia i cu modera ie i numai atunci când este necesar, balamalele u ii.  V  recomand m 
pulverizarea de uleiuri cu caracteristici ridicate de penetrare, microadeziune si  anicoroziune. 

SC PINUM DOORS&WINDOWS SRL 
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Wiring diagrams shown on page XXVII.
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WALL-MOUNTED CENTRIFUGAL EXHAUST UNITS,WITH OR WITHOUT TIMER 

overcome pressure loss when long
ducts are used. Reduced sound
levels with superior certified
performances on ducted
applications.

■ Easy to install and mantain.
■ Data and performaces IMQ

Performance certified.
■ Complies with the CEI EN 60335-

2-80 standard. IPX4 (safety
features third party certified).

■ Two Speeds. All models feature
two  speed operation, including
timer equipped models.

■ Vort Quadro fans guarantee a low
enviromental impact. Recyclable
materials have been used and the
"Design for Disassembly"
technique has been followed
(2002/96/EC - WEEE).

Design: F. Trabucco & Associates

VORT QUADRO RANGE
■ For the ventilation of medium-

sized or large rooms in
commercial premises plus
bathrooms/ showers/toilets/
utilities and kitchens in
domestic situations.

■ 24 models with or without timer and
incorporated humidistat. Wall mounting
and built-in versions available.

■ Backdraught shutter already installed
on the product to avoid air back-flow
when the unit is turned off.

■ Timer models adjustable between 3
and 20 min.

■ HCS models with incorporated
humidistat (optional) which turns on
the unit when the R.H. exceeds 65%
and turns it off when the R.H. drops
back to this value.

■ Motor with thermal cut-out
incorporated.

■ The units have a high extraction to

Dimensions (mm)

ALHCF

G

E

D

∅

Built-in A C D E F G H L ∅

Micro 258 34 92 90 64 60 118 26 92.5/97
Medio 287 37 97 103 72 69 130 26 92.5/97

Super 314 38 120 120 80 81 153 26 92.5/97

Wall A B C I E D G F L H T ∅

Micro 80 239 195 197 100 74 85 60 64 20 97 117 73.5
Micro 100 239 195 197 100 74 85 60 64 20 97 117 92.5/97

Medio 261 212 215 110 82 95 69 75 20 119 138 92.5/97
Super 290 236 239 125 92 108 81 87 20 144 164 92.5/97

11638** 11648** 220-240 19 0.10 1150 60 17 22 216 28.7 – 1.79 cl.II 5027 0.13 1580 85 24 27 265 37 – 1.81

AV ~ 50 Hz W
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P max
°C

maxProduct

Code Delivery

Approvals InsulationRpm

11936 11940 220-240 20 0.10 1180 65 18 16 157 32.3 – 1.80 cl.II 5028 0.13 1600 90 25 22 216 39.2 – 1.82Micro 100

Super 11952 11954 220-240 65 0.30 1400 185 51 42 412 41.9 – 3.77 cl.II 5095 0.48 2040 270 75 50 491 48.6 – 3.79

Micro 100
T HCS

– 11942 220-240 20 0.10 1180 65 18 16 157 32.3 – 1.82 cl.II 5028 0.13 1600 90 25 22 216 39.2 –

– 11950 220-240 42 0.20 1380 125 35 34 334 36.7 – 2.56 cl.II 4053 0.26 1800 170 47 37 363 43.4 –
Medio
T HCS

Medio

Micro 80

Super
T HCS

– 11956 220-240 65 0.30 1400 185 51 42 412 41.9 – 3.79 cl.II 5095 0.48 2040 270 75 50 491 48.6 –

Micro 100 I 
T HCS – 12019 220-240 25 0.12 1010 75 21 20 196 26.3 25.9 1.93 cl.II 5033 0.15 1450 110 31 25 245 34.3 33.5

Medio I 12020 12021 220-240 45 0.21 1200 130 36 34 334 35.9 33.4 2.77 cl.II 5060 0.27 1600 180 50 37 363 41.2 39.6 2.79

– 12022 220-240 45 0.21 1200 130 36 34 334 35.9 33.4 2.79 cl.II 5060 0.27 1600 180 50 37 363 41.2 39.6
Medio I
T HCS

12023 12024 220-240 70 0.31 1300 190 53 42 412 33.6 30 4.27 cl.II 50100 0.48 1900 280 78 50 491 46.7 44.6 4.29Super I

11944 11946 220-240 42 0.20 1380 125 35 34 334 36.7 – 2.54 cl.II 4053 0.26 1800 170 47 37 363 43.4 – 2.56
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Super I
T HCS – 12025 220-240 70 0.31 1300 190 53 42 412 33.6 30 4.29 cl.II 50100 0.48 1900 280 78 50 491 46.7 44.6

12017 12018 220-240 25 0.12 1010 75 21 20 196 26.3 25.9 1.91 cl.II 5033 0.15 1450 110 31 25 245 34.3 33.5 1.93Micro 100 I

**Not available in UK
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AND INCORPORATED HUMIDISTAT, SUITABLE FOR DUCTED INSTALLATIONS

➀ ➂➁
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Micro 100 Micro 100  I

Medio I Super

Accessories (see also on page 99)

Model Code Product

for standard modelsC 1.5 electronic speed controller 12966

SCB Kit 22481 for C1.5 (12966)

SCNRB electronic speed controller 12971 for standard models

Air deflector 22310 for all products

Fixed grille 22010 for all products

Micro 80

0 44

Medio

m3/h

mmH2OPa

p t

60

48

36

24

12

0

qv

120 180 240 300

l/s

60

480

360

240

120

0 0

67330 5017 83

Super I

max

min

The air is extracted
laterally through an
opening concealed
beneath the outer cover
and drawn from all
around the product. 
Possible dust deposits
are invisible from the
outside whereas the
outer cover remains
perfectly clean.

Wall/ceiling installation.
The decentralized hole of
the air outlet enables
installation in any corner
(right or left). Quadro can
be ducted to any spigot
position by simply rotating
the rear box of the unit.
The grille will always
remain in the upright
position.

Backdraught shutter.
Integrally installed on
the appliance, it
prevents return air when
the appliance is
switched off.

For  the flush-mounting version the extraction can be
installed for either vertical or horizontal outlet pipes.
In addition the appliance can be connected with
extra piping to change the air of two different rooms.

Wiring diagrams shown on page XXVII.

Pressure/performance curves

➃➃

Recessed ceiling
installation kit. Available
in 3 sizes: easy to install
simple snap-on installation, 
no screws required

H

Ceiling Kit Code H
Micro 22491 265
Medio 22492 285
Super 22493 330
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Cu multe idei bune și produse noi 

Kludi este de mulţi ani unul dintre cei mai 
importanţi producători de baterii de 

baie și bucătărie. Identificarea timpurie a 

trendurilor și transpunerea lor în produse 
mai isteţe şi mai bune, la un preţ 
accesibil. Aceasta este filosofia noastră.   
  

 Competenţă şi calitate 
 Tehnologie  Eco 

 Kludi Plus 

KLUDI Operare cu baterie

 Alimentare cu baterie 

  KLUDI Certificări de zgomot  

 Baterie silenţioasă, certificări de zgomot 
garantate 

  KLUDI HotStop  

 Protecţie la apă fierbinte-38 °C 

  KLUDI Anti-calcar  

 Curăţare ușoară a depunerilor de calcar 

  KLUDI Alimentare la priză  

 Baterie cu alimentare la priză 

  KLUDI Presiune redusă  

 Baterii pentru recipiente fără presiune 

  KLUDI Senzor  

 Baterie cu senzor, operare fără atingere 

  KLUDI Tehnologie  

 Tehnologie de marcă 

  KLUDI Tehnologie V  

 Tehnologia de acţionare în V pentru 
siguranţă în manevrare 

  KLUDI Eco -40%     

 Economie de apă de până la 40% 

  KLUDI s-pointer  

 Permite reglarea unghiului de curgere 

  KLUDI Eco s-pointer   

 Economie de apa de până la 40% și 
permite reglarea unghiului de curgere 

  KLUDI Împotriva fluctuaţiilor de debit  

 Previne contaminarea apei potabile 

  KLUDI Instalare ușoară  

 Foarte ușor de instalat 

  KLUDI Garanţie  

10 ani post garanţie

  KLUDI Strălucire  

 Suprafeţe cromate cu strălucire de durată 

  KLUDI Raport preţ-calitate  

 Cel mai bun raport preţ-calitate 

  KLUDI Calitate  

 Calitate de marcă 

KLUDI Protejează mediul

Economie de apă și energie  

 Aceste șase caracteristici sunt comune tuturor 
produselor Kludi prezentate în broșură. 
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Elegante sau simple, 
extravagante sau 
minimaliste. Bateriile Kludi 

îmbină un design tineresc, 
reconfortant cu o tehnică 

inovativă.

 Tipuri de jet 

  KLUDI Volum  

 Jet fin și amplu 

  KLUDI Smooth circle  

 Jet aerat, cu curgere circulară 

  KLUDI Flush  

 Jet amplu, natural 

  KLUDI Booster  

 Jet tip masaj 

  KLUDI Igienă  

 Protecţie împotriva bacteriilor 
și germenilor 

  KLUDI Asistenţă  

 Kludi asigură asistenţă 

  KLUDI Flexibil  

 Extrem de flexibil 

  KLUDI Funcţie de evacuare  

 Eliminare rapidă a apei reziduale 

  KLUDI Rotativ  

 Poate fi rotită la 180° 

  KLUDI Fără bariere  

 Baterii pentru utilizatori cu 
nevoi speciale 

 Inovaţii 
KLUDI A-QAv
 Programul de renovare de la Kludi permite fixa-
rea barei de duș fără orificii noi. Datorită acestui 
sistem de top, bara de duș KLUDI A-QAv poate 
fi montată variabil pe orificiile existente pe o dis-
tanţă de până la 1020 mm. Fără alte găuriri, fără 
zgomot, fără mizerie și mai ales fără deteriorări 
suplimentare în perete sau faianţă. KLUDI A-QAv 
permite o renovare rapidă și curată. 

 KLUDI FLEXX.BOXX

Sistemul flexibil pentru baterii încastrate de 
la Kludi. Corpul încastrat se livrează fie în vari-
anta monocomandă, fie cu termostat. Gata de 
montat. Datorită construcţiei modulare poate fi 
modificată atât funcţionalitatatea cât și designul - 
practic partea de finisare - în orice moment. 
Noul FLEXX.BOXX de la Kludi cu protecţie 
integrată previne revărsarea apei reziduale în 
circuitul de apă. 

 S-POINTER

S-pointer-ul de la Kludi permite reglarea direct 
de la perlator a unghiului de curgere a apei. 
Astfel este posibilă adaptarea individuală la orice 
forma de lavoar. Indiferent dacă este vorba de un 
unghi de curgere mai plat în sus sau mai abrupt 
în jos - cu cât este mai flexibil, cu atât stropește 
mai puţin. Spălarea mâinilor la o baterie dotată 
cu noul Eco s-pointer se realizează o economie 
de apă de până la 40%. 

 KLUDI MX XXL

O inovaţie autentică. KLUDI MX XXL se reglează 
în înălţime. Astfel spălarea părului la lavoar devi-
ne mai comodă, iar umplerea vazelor sau 
a altor recipiente este mai confortabilă. Funcţia 
de reglare nu este vizibilă în poziţia de bază. 
Cu o mână se trage bateria în sus și acţionând 
un buton se lasă la fel de simplu în jos, revenind 
la poziţia de bază.  
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  KLUDI BALANCE 
Practic și  provocator  

 KLUDI BALANCE este o reinterpretare a purismului fin.   O interacţiune 
perfectă între  naturaleţe  și  funcţionalitate .   În timp ce formele curba-
te, fine ale bateriei, atrag atenţia, suprafeţele netede ne duc cu gândul 
către decoraţiunile interioare.   Ce spuneţi atunci, de câteva lumânări? 
Plăcuţele ceramice de primă clasă,  instalarea ușoară  datorită excen-
tricelor și  protecţia împotriva fluctuaţiilor de debit  sunt doar câteva 
dintre avantajele oferite de această gamă nou lansata.  Tehnologia  
HotStop  vă protejează împotriva riscului de opărire și în același timp 
baza oferă o înalţime suplimentară pentru  lavoarele cu margini înalte . 

nou



 KLUDI 

 Operare cu 

baterie 

38°

 KLUDI 

 HotStop 

 KLUDI  

 Senzor 

 KLUDI 

 Alimentare la 

priză 

 KLUDI 
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 KLUDI 
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nou
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KLUDI BALANCE

 520230575 

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 520260575 

  fără ventil de scurgere  

 522960575 

  Baterie monocomandă lavoar, pentru 
lavoar înalt DN 10  
lungime 213 mm

 522980575 

  Baterie monocomandă lavoar, pentru 
lavoar înalt DN 10  
lungime 273 mm

 5210005 

  baterie de lavoar electronică DN10  
  tehnologie cu senzor  
  alimentare cu baterie  
 5220005 

  alimentare la priză  

 5210205 

  baterie de lavoar electronică DN10  
  pentru sisteme speciale  
  alimentare cu baterie  
 5220205 

  alimentare la priză  

 5210505 

  baterie de lavoar electronică DN10  
  tehnologie cu senzor  
  fără comutator  
  alimentare cu baterie  
 5220505 

  alimentare la priză  

 522160575 

  Baterie monocomandă bideu DN 10  
 524450575 

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 524470575 

  Baterie cadă-duș DN 15  
  pentru montaj pe gresie  
  lungime 220 mm  

 5250505 

Pipă pentru cadă DN 20
  cu montaj pe perete  

 525150575 

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 528200575 

Baterie cadă-duș cu termostat
încastrată
 88066 

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 527100575 

  Baterie monocomandă duș DN 15  
 527180575 

  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 528250575 

  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  
 88066 

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 5206105-00 

  Cot racord furtun DN 15  
  protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  
 5205005-00 

  Suport de perete pentru duș  

 LAVOAR 

 BIDEU  CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 



KLUDI BALANCE

nou
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KLUDI BALANCE
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 KLUDI O-CEAN 
  Natura  înglobează tehnologia 

 Palmaresul existent este completat de către KLUDI O-CEAN care adau-
gă un plus de strălucire  lavoarului . Formele clare și perlatorul cascadă 
întâlnesc revoluţionara  tehnologie joystick . Tehnologia de acţionare 
în V asigură mânuirea plăcută și în siguranţă a joystick-ului. Acţionarea 
în V vă ajută să setaţi cu ușurinţă temperatura exactă a apei  precum și 
debitul de curgere. Perlatorul cascadă cu care sunt prevăzute bateriile 
din această serie, vă dă ocazia să experimentaţi un jet asemănător unei 
 surse naturale de apă . 



 Baterie monocomandă lavoar, 
cartuș joystick: pentru o 
reglare precisă a cantităţii 
de apă și a temperaturii. 
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KLUDI O-CEAN

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu joystick  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
pipă tip cascadă 

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere și comutator  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 05 cromat  *Fără imagine 

  Ventil stativ DN 15    Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  

Pară de duș KLUDI A-QAi cu 
cap de duș mare. Împreună 

cu bateria monocomandă 
cadă-duș - un duo ideal 

pentru dușul perfect în cadă.  

nou



KLUDI O-CEAN
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KLUDI O-CEAN
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 KLUDI BOZZ 
  Perfecţiune  în detaliu 

 KLUDI BOZZ a fost creat pentru a fi perfect. Formele sale rotunjite sunt de 
o proporţionalitate unică și reusesc să desăvârșească imaginea băii dumneavoastră. 
Bateria de lavoar cu montaj cu două treceri, se integrează ușor în orice tip de design 
interior. Bateria cu pipă în formă de L este o inovaţie absolută și oferă libertate 

completă de manevrare, pentru că aceasta poate fi rotită la  360°. Factorul ecolo-
gic este de asemenea prezent prin KLUDI FLEXX.BOXX cu membrană împotriva 
fluctuaţiilor de debit care oferă protecţie împotriva contaminarii apei potabile. 
Alegând KLUDI BOZZ nu veţi regreta investiţia făcută.  



 Baterie monocomandă lavoar 
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KLUDI BOZZ

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  pentru sisteme speciale*  

  Baterie monocomandă lavoar, pentru 
lavoar înalt DN 10  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
cu pipă înaltă, arcuită 

    Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
pipă fixă

  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
pipă   180 mm  

  Set preinstalare DN 15*  

  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
  pipă 230 mm  

  Set preinstalare DN 15*  

  Ventil stativ DN 15    Baterie monocomandă bideu DN 10  

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

Pipă cadă DN 20  0  
  cu montaj pe perete  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 05 cromat  *Fără imagine 

nou

nou



KLUDI BOZZ
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KLUDI BOZZ
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 KLUDI ZENTA  
 Caracter și  
adaptabilitate  

 Gama de succes KLUDI ZENTA este foarte actuală datorită designului său 
 purist . Aceasta convinge datorită îmbinărilor de unghiuri și curbe care se 
integrează perfect în orice baie. 
 KLUDI ZENTA corespunde oricărei cerinţe imaginabile datorită gamei sale extinse 

de produse. Mulţumită perlatorului eco s-pointer este garantată o economie de 
apă de până la 40%. Foarte atrăgătoare dar și convingătoare această baterie dă 
sens investiţiei dumneavoastră. 



Baterie monocomandă lavoar 
XL cu perlator s-pointer Eco: 
economie de apă de până la 40%
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  Baterie monocomandă bideu DN 10  

KLUDI ZENTA

 05 cromat  *Fără imagine 

  Baterie monocomandă lavoar XL DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
cu pipă înaltă, arcuită

Baterie monocomandă lavoar cu pipă 
arcuită

  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
pipă   180 mm  

  Set preinstalare DN 15*  

  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
  pipă 230 mm  

  Set preinstalare DN 15*  

  Ventil stativ DN 15  

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie cadă-duș DN 15 pentru montaj 
cu trei treceri pe marginea căzii  
  lungime umplere: 140 mm  

  lungime umplere 220 mm*  

2S set duș pentru cadă   1S set duș pentru cadă  

  Baterie cadă-duș termostatată DN 15    Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere și comutator  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

nou

nou



KLUDI ZENTA

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15  

  Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

3S set de duș 
L = 600 mm

  3S set de duș   
  L = 900 mm*  

2S set de duș 
  L = 600 mm*  

  2S set de duș   
  L = 900 mm*  

  1S set de duș  
  L = 600 mm  

  1S set de duș  
  L = 900 mm*  

  Bară duș: cu suport culisant și furtun 
LOGOFLEX  
  L = 600 mm*  

  Bară duș: cu suport culisant și furtun 
LOGOFLEX  
  L = 900 mm*  

  3S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet duș, jet fin, jet masaj  

  2S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet duș, jet fin*  

  1S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  Pulverizare intensă  

  KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:  
cu cap de duș 200 mm    
  pară de duș KLUDI ZENTA 2S și 
Suparaflex - furtun 1600 mm  

  KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:  
  cu cap de duș 172 mm  
  pară de duș KLUDI ZENTA 1S  
  și furtun duș metalic 1500 mm  

  ZENTA SHOWER DUO:  
Baterie de duș termostatată
2S set de duș
cu jet duș, jet fin, 
  L = 600 mm  

  L = 900 mm*  
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 05 cromat  *Fără imagine 

KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM cu pară 
duș tip pălărie. Aici în combinaţie cu 
bateria de duș termostatată KLUDI Zenta. 
O experienţă de duș remarcabilă garantat.



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

 KLUDI aduce  accente de culoare  în baie. Absolut nouă și  ultra-trendy : continuare 
a gamei de succes KLUDI ZENTA. Negru: elegant și mereu actual, exprimă atât 
individualism cât și exclusivitate. 
  Alb: Pur și radiant dar în același timp convingător datorită simplităţii sale. 
 KLUDI ZENTA BLACK & WHITE poate fi combinat cu orice tip de baie și bucătărie. 
Perlatorul s-pointer vă ajută să faceţi  economie de apă , iar posibilitatea ajustării 
unghiului de curgere aduce un plus de individualism. Procedeul de înaltă tehnologie 
asociat cu  tehnica de acoperire PUR  face ca suprafeţele bateriilor să își păstreze 
strălucirea timp îndelungat și oferă o rezistenţă crescută la zgârieturi și lovituri. 
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BLACK
meets WHITE
BLACKBLACK
meets WHITE

ACKACK



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

 Oberfläche 05 chrom 

  Baterie monocomandă lavoar XL DN 10    Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie cadă-duș termostatată DN 15    Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  1S set duș pentru cadă    3S set duș  
  L = 900 mm*  

 86 cromat/negru, 91 cromat/alb  *Fără imagine 
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 Baterie monocomandă 
lavoar 
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
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 KLUDI Q-BEO 
 Noul  cubism  

 Atemporal. Modern. Masculin. KLUDI Q-BEO este caracterizat de o optică marcant 
cubică. Detalii precum muchiile rotunjite, mânerele de tip manetă și forma suplă, 
elegantă conferă acestei linii de baterii un caracter inconfundabil.  
 Particularitatea: KLUDI Q-BEO impresionează nu doar prin valorile exterioare, ci 
și prin calităţile interioare. De exemplu prin funcţia monocomandă practică a bateriei 
de lavoar, pentru o manipulare simplă. Sau prin termostatele pentru cadă și duș - 
pentru un plus de confort. Și desigur pentru  calitatea durabilă  made in Germany. 



KLUDI Q-BEO

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu garnitură de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10    Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  

 Baterie monocomandă lavoar 
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KLUDI Q-BEO

  Baterie monocomandă bideu DN 10    baterie monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri pentru montaj pe 
gresie  
pipă 220 mm    

  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

Braţ umplere cadă DN 20
pipă 220 mm

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Bară duș  
  L = 900 mm:  
  cu suport culisant și Sirenaflex - furtun 
duș 1600 mm  

  1S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet duș  

  Cot racord furtun DN 15    Suport de perete pentru duș  

 05 cromat  *Fără imagine 



KLUDI Q-BEO
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KLUDI Q-BEO
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 KLUDI BINGO STAR 
  Impresionant  și independent 

 KLUDI BINGO STAR este un adevărat succes! Ușor de folosit de către 
întreaga familie,  universală  și cu un design elegant. KLUDI BINGO STAR 
aduce energie în baia dumneavoastră. Posibilitatea manevrării levei din 
lateral și gura de umplere  înaltă  și  dinamica  creează  spaţiu de mișcare 

suplimentar  în baie. Această baterie de baie practică, poate fi curăţată 
cu ușurinţă datorită gurii de umplere curbată, care nu permite acumulări 
de apa. Descoperiţi noua dimensiune a libertăţii! 



KLUDI BINGO STAR

420230578

Baterie monocomandă lavoar DN 10, 
deservire laterală

420300578

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu gură de umplere blocabilă 30°/30°  

  Suprafaţă  05 cromat 
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KLUDI BINGO STAR
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KLUDI BINGO STAR
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 KLUDI A-XES 
  Flexibilitate  
la cote maxime 

 Conform motto-ului "Contrariile se atrag", KLUDI A-XES combină formele 
arhitecturale cu  libertatea opţiunii de montare . Simbioza dintre cilindru și 
cub permite asocierea cu orice fel de design. Datorită asocierii cu tehnologia 
inovativă, întreaga gamă de accesorii poate fi montată pe partea  dreaptă  
sau pe partea  stângă  în funcţie de preferinţele individuale.  Inelele de 

amortizare  integrate asigură atingerea silenţioasă a elementelor cromate 
pe sticla satinată. Elementele de fixare cromate asigură mascarea șuruburilor 
de montare inestetice. 
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KLUDI A-XES

  Suport pahar  
  sticlă satinată  

  Dozator săpun lichid  
  sticlă satinată  

  Savonieră  
  sticlă satinată  

  Suport prosop  

  Suport prosop 650 mm  Suport prosop cu etajeră Suport prosop cu două braţe   Bară de sprijn pentru cadă 350 mm  

Suport de burete Suport de burete
  pentru montaj pe colţ  

  Cuier    Suport hârtie igienică  

  Suport rezervă hârtie igienică    Set perie WC  

 05 cromat 

 Accesoriile se montează după preferinţă pe partea dreaptă sau stângă. 

nou

nou nou

nou



KLUDI A-XES
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KLUDI A-XES
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KLUDI FIZZ

  Elegant  și natural 

O îmbinare perfectă între natură, tehnologie și artă. Forma de romb nu aduce inovaţie 
doar în aviaţie, aceasta conferă un strop de eleganţa și forţă economisind în același 
timp energie. Greutatea redusă se datorează designului său organic, care se combină 
foarte bine cu mânuirea ergonomică a acesteia. Aspectul și atingerea aerodinamică 
face ca apa să aibă un debit de curgere corespunzator, atât din punct de vedere 
al volumului cât și al intensităţii. Cele 66 de jeturi de apă și baza dușului de un alb 
strălucitor, conferă accente deosebite acestei game.

nou



 KLUDI 

 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 

 Anti-calcar 

 KLUDI  

 Volum 

 KLUDI 

 Flexibil 

nou
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KLUDI FIZZ

  Suprafaţă  05 cromat 

 6760005-00 

1S pară duș, 
curăţare rapidă a depunerilor de calcar:

 6765005-00 

  1S set duș pentru cadă  

 6762005-00 

  Bară duș  
  L = 900 mm:  
  cu suport culisant și Sirenaflex - furtun 
duș 1600 mm  

 6764005-00 

  1S set de duș  
  L = 900 mm  

KLUDI FIZZ set cadă-duș în 
combinaţie cu KLUDI BALANCE 
baterie monocomandă cadă-duș

 6770005-00 

Pară duș 3S DN 15
curăţare rapidă si ușoară a calcarului
jet duș booster, smooth, volum

6757005-00   6758005-00 

Cap de duș DN 15
cu montaj pe perete
cu articulaţie sferică ajustabilă la 36 °

Cap de duș DN 15
jet duș booster, smooth, volum
cu articulaţie sferică ajustabilă la 36 °

6757505-00 6757805-00

Cap de duș DN 15
cu 2 dușuri
jet duș volum

Cap de duș DN 15
cu 3 dușuri
jet duș volum

nou

nou

nou

nou

nou
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 KLUDI A-QA 
 O  avalanşa  de prospeţime 

 Noua generaţie de dușuri KLUDI A-QA reunește designul  ultra plat  cu tehnologia 
de ultimă oră. Flexibilă, ușor de reglat, construită pentru spaţii mici, această serie 
permite multă  libertate de mișcare la duș . Smooth, Volume sau Booster? 
KLUDI A-QAs ne rasfaţă pe fiecare cu jetul de apă potrivit prin simpla acţionare 
a  schimbătorului .  Funcţia de evacuare  asigură un plus de igienă deoarece după 
fiecare duș poate să mai curgă apă reziduală din para de duș KLUDI A-QAs, 
evitându-se astfel și efectul deranjant de picurare. Riscul de opărire este evitat prin 
tehnologia  HotStop  prezentă la varianta dual shower system termostatat. Racordul 
său standardizat face ca dușul de deasupra capului să fie schimbat cu ușurinţă.  
Funcţia eco  prezentă la gama A-QAb, permite o economie de apă de până la 40%. 
 Funcţia anti-calcar  garantează îndepărtarea ușoară a depunerilor de calcar. 



KLUDI A-QAs

KLUDI A-QAi

  1S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet de duș amplu datorită celor 90 de 
orificii  

  1S set duș pentru cadă  

  3S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  booster, normal, volum  

  3S set duș pentru cadă  

 KLUDI THERMOSTAT DUAL SHOWER 
SYSTEM cu cap duș și pară de duș 
A-QAs 3S 
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  1S set de duș  
  L = 900 mm  

  Bară duș  
  L = 900 mm:  
  cu suport culisant și Suparaflex - 
furtun duș 1600 mm  

  KLUDI THERMOSTAT DUAL SHOWER 
SYSTEM DN 15:  
cu cap de duș 200 mm
KLUDI A-QAs pară de duș și 
Suparaflex - furtun 1600 mm

  KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:  
cu cap de duș 200 mm
KLUDI A-QAs pară de duș și 
Suparaflex - furtun 1600 mm

  3S set duș  
  L = 600 mm  

  3S set duș  
  L = 900 mm*  

  Bară duș  
  L = 600 mm:  
  cu suport culisant și Sirenaflex - 
furtun duș 1600 mm  

  L = 900 mm*  

 *Fără imagine  05 cromat 

 Set de duș pentru cadă KLUDI A-QAi cu 
baterie monocomandă cadă-duș KLUDI O-CEAN 



  1S set de duș  
  L = 600 mm  

  L = 900 mm*  

KLUDI A-QAb

KLUDI A-QAv

  1S pară duș cu funcţie Eco 40%  
  și curăţare rapidă a calcarului  

  1S set duș pentru cadă  

  Bară duș  
  L = 1100 mm:  
  cu suport culisant și Suparaflex - 
furtun duș 1600 mm  

  3S set duș  
  set de duș 3S KLUDI A-QAv  
L = 1100 mm

 KLUDI A-QAb jet Volume 
prin 60 de orificii cu 
funcţie ECO 40%. 

 KLUDI A-QAs Booster din 
38 orificii: un jet de duș 
puternic pentru masaj și 
spălare.  

 KLUDI A-QAs Volume, jet 
amplu din 97 de orificii, 
pentru dușul zilnic.  

 KLUDI A-QAs Smooth: 
9 miniperlatoare asigură 
un jet de duș fin 

 KLUDI A-QAi 
jet amplu din 
90 de orificii 
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KLUDI A-QA

  Shower-Duo:  
  baterie duș termostatată  
  L = 1100 mm  
  set de duș 3S KLUDI A-QAv  

  Cap de duș DN 15  
  250 x 250 mm  

  Cap de duș DN 15  
  200 x 200 mm  

  Pară de duș DN 15  
  Ø 250 mm*  

  Ø 200 mm*  

  Cap duș eco DN 15  
  Ø 250 mm*  

  Ø 200 mm*  

  Braţ duș  
  L = 400 mm  

  L = 250 mm*  

  Braţ duș vertical DN 15  
  L = 150 mm  

Racord pentru furtun duș DN 15

cu protecţie împotriva fluctuaţilor de 
presiune

  Suport de perete pentru duș  

  1S set de duș  
  bară metal de perete  
  L = 955 mm  

  bară metal de perete  
  L = 955 mm  
  cu suport culisant, poate fi ajustat 
orizontal si vertical  

 05 cromat  *Fără imagine 

nou nou

nou nou



KLUDI FIZZ
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KLUDI A-QA

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA
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 ESPRIT 
 Individualism prin  modularitate  

 Kludi prezintă, în binecunoscuta forma Esprit home bath concept, o  lume a băilor  
în perfectă coordonare cu noţiunile curente de  lifestyle . Datorită faptului că toate 
elementele componente sunt modulare, acest concept oferă posibilitatea găsirii unei 
soluţii unice pentru fiecare cameră în parte. Pentru a permite, în continuare, dezvolta-
rea noţiunii de  individualism , Esprit home bath concept este pus în scenă prin 
intermediul celor 5 stiluri tematice:  White Selection, Garden Party, Purple Passion, 
Gold Diva și Oriental Blue. Acordaţi-vă răgazul de a vă crea propria oază de bunăstare. 



  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

ESPRIT

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  Husă decor
Husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… și  56N…,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

Husă decor
  husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… and 56N…  ,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  Husă decor
  husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… and 56N…  ,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

Husă decor
  husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… and 56N…  ,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15    baterie monocomandă cadă-duș DN 15  
  pentru montaj pe gresie  
pipă 220 mm

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată cadă-duș
încastrată

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  



  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată cadă-duș
cu ventil de închidere

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Bară de duș cu furtun L= 900 mm:  
  cu suport  culisant și furtun de duș 
1,600 mm  

1S pară duș, curăţare rapidă a 
depunerilor de calcar: 
  cu jet de duș amplu  

  THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM:  
  cu Esprit cap de duș, 1/2 x 140 x 
245 mm,  
  cu Esprit pară de duș și Suparaflex 
furtun de duș 1,600 mm  

  DUAL SHOWER SYSTEM:  
  cu Esprit cap de duș,  
  cu Esprit pară de duș  
  și Suparaflex furtun de duș 1,600 mm  

  Shower Family DN 15/20  
  compus din:  
  4 Esprit dușuri laterale DN15  
  1 Esprit cap de duș DN 15  
  1 Esprit baterie termostatată încastrată 
cadă-duș, set finisare  
  1 FLEXX.BOXX corp încastrat THM DN 
20  

 86 cromat/negru, 91 cromat-alb  *Fără imagine 
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JOOP!
Definiţia opulenţei

 Emotional. Opulent. JOOP! Această splendidă serie de baterii și accesorii 
aduc eleganţa și strălucirea în baia dumneavoastră. Bateriile și accesoriile 
sunt un omagiu adus sticlutelor de parfum și recipientelor de cremă.  
 Forme cilindrice și elemente  plăcute la atingere , precum mânerele rotunde 
din  cristal de mare valoare , impun accente individuale.  
 În plus, linia de baterii JOOP! este completată de o serie de inovaţii unice 
cum este  perlatorul ovalflow , din care curge un jet de apă plat, moale și 
aerat. Confortul în utilizare și durabilitatea sunt asigurate de elementele 
ceramice compacte sau de cartușele ceramice Kludi. 



JOOP!

  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15    Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie lavoar, montare pe perete DN 
15 pentru montaj încastrat  
  lungime 160 mm  

  Coloană lavoar pentru baie oaspeţi  
      lavoar sticlă transparentă

  Coloană lavoar pentru baie oaspeţi  
  lavoar Varicor Arktis  

  Baterie monocomandă bideu DN 10    Baterie monocomandă bideu DN 10    Robinet WC  
  (comercializarea/livrarea cutiei de 
clătire încastrate prin TECE)  

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie cadă-duș DN 15 cu patru 
treceri pentru montaj pe cadă  
  lungime 110 mm  

  Pentru montaj pe gresie  
lungime 220 mm*    

  Baterie cadă-duș DN 15  
  pentru alimentare comutată de la 
distanţă  

  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

Pipă pentru cadă DN 20    
  cu montaj pe perete  
  lungime 160 mm  

Pipă pentru cadă DN 20    
  cu montaj pe perete  
  lungime 220 mm*  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 
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JOOP!

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cu termostat, încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

  Set preinstalare DN 20*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Pară duș DN 15  
  furtun 1250 mm  

  Pară duș DN 15  
  furtun 1600 mm*  

  Cap de duș DN 15  

  Coloană duș DN 15  
  L = 1410 mm  

  Set duș  
  L = 900 mm  

.. =  05 cromat, H7 cromat/sticlă verde, D1 crom/sticlă transparentă, D2 crom/Varicor Arktis  *Fără imagine 



 KLUDI NEW WAVES 
  Extravaganţă  
într-o notă puristă 

 Minimalist, purist, precis și stilat: KLUDI NEW WAVES. A adus recu-
noaștere invenţiei  celui mai mic cartuș termostatat din lume . Această 
invenţie a pus capăt încercărilor laborioase de a ajusta temperatura apei. 
Acestei game îi este adăugat un plus de confort în utilizare datorită  gurii 

de umplere telescopică pentru cadă . Acest tip de baterii este disponibil 
și în varianta cu  frapieră . 
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KLUDI NEW WAVES

  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15    Baterie lavoar DN 10  

  Pentru lavoar înălţat*  

  Baterie lavoar DN 10  

  Baterie lavoar, montare pe perete DN 
10 pentru lavoar cu spate înalt  

  Pentru montaj încastrat  
  lungime 130 mm*  

  Pentru montaj încastrat  
  lungime 210 mm*  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10 
pentru lavoar înălţat  

  Baterie bideu DN 10  

  Baterie termostatată de bideu DN 15*  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 Baterie de lavoar 

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 
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KLUDI NEW WAVES

  Baterie cadă-duș DN 15    Baterie cadă-duș DN 15 cu patru 
treceri pentru montaj pe cadă  
  lungime 140 mm  

  Pentru montaj pe gresie  
  lungime umplere 220 mm*  

  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

Pipă telescopică pentru cadă DN 20

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cadă-duș montaj stativ pentru 
cadă de sine stătătoare cu etajeră din 
sticlă  

  cu suport și frapieră*  

  Baterie duș DN 15  

  Baterie termostatată de duș DN 15*  

  Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cu termostat, încastrată  

  Set preinstalare DN 20*  

  Set preinstalare DN 15*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 05 cromat  *Fără imagine 

 Baterie cadă-duș cu set de duș pentru cadă 



 KLUDI KIDÓ 
 Inspiraţie și  echilibru  
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KLUDI KIDÓ

 Un loc al liniștii și relaxării, baia este inspirată de  estetica japoneză . 
Designul conic al acestor baterii face din baie locul în care puteti să vă 
încărcaţi cu energia de care aveţi nevoie zi de zi. Designul deosebit al parei 
de duș transmite armonie și echilibru. Rezultatul testelor de zgomot clasi-
fică KLUDI KIDO ca fiind o gamă de  baterii silentioase . Gasiţi-vă propriul 
drum către oază de energie de care aveţi nevoie. 



KLUDI KIDÓ

  Baterie monocomandă lavoar DN 10    Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  

  Baterie monocomandă cadă-duș DN 15  Baterie cadă-duș DN 15 cu trei treceri  
  lungime 160 mm  

  Pentru montaj pe gresie  
lungime 220 mm*  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 
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KLUDI KIDÓ

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cu termostat, încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

  Set preinstalare DN 20*  

Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Ventil încastrat  

  Set preinstalare DN 15*  

  Set preinstalare DN 20*  

  Pară duș DN 15    Suport de perete pentru duș  

  Cot racord furtun DN 15  

  Set duș  
  L = 900 mm  

 *Fără imagine  05 cromat 

 Combinaţie între baterie monocomandă cadă-duș, încastrată 
cu braţ variabil de umplere pentru cadă, precum și duș mobil  



 KLUDI AMPHORA 
 Un strop de  
originalitate  

 Forma amforelor antice reflectă liniște și forţă. Cei care iubesc  nobleţea 

mediteraneeană  regăsesc în baie un nou motiv de a se bucura de viaţă. 
Bateria care amintește de forma pilonilor, oferă diverse variante de mânuire: 
leve sau mânere în formă de trifoi plăcute la atingere. Perlatorul s-pointer 
integrat permite ajustarea unghiului de curgere al apei. 
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KLUDI AMPHORA

  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15    Ventil stativ DN 10    Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

Baterie de lavoar încastrată, montare 
pe perete
  Pentru montaj încastrat  
  lungime 140-180 mm*  

  Baterie monocomandă bideu DN 10    Baterie monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri montaj pe cadă  
  lungime 150 mm  

  Pentru montaj pe gresie  
  lungime 230 mm*  

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 
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KLUDI AMPHORA

  Baterie cadă-duș DN 15  
  pentru alimentare comutată de la 
distanţă  

  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere și comutator  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cu termostat, încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

  Set preinstalare DN 20*  

  Baterie cu termostat, cu ventil 
de închidere  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Pară duș DN 15    Suport de perete pentru duș  

  Cot racord furtun DN 15  

  Coloană duș DN 15  
cu mâner în formă de trifoi*
  L = 1608 mm  

  Set duș  
  L = 900 mm  

 05 cromat  *Fără imagine 



 KLUDI ADLON 
 O nesfârșită  nostalgie  
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KLUDI ADLON

Fascinaţia luxului reprezentată de culorile în care este disponibilă 
această gamă, auriu și crom, este o reminiscenţă a sfârșitului de 
secol. KLUDI ADLON reușește să convingă datorită detaliilor sale 
elegante și datorită faptului că repectă cele mai exigente cerinţe. 
De la caracteristicele rozete în formă de cruce și preţioasele intarsii 
de porţelan până la pipele cu faţete în șase canturi, toate pentru a 
conferi prestigiu atât unei gospodării cât și unei clădiri comerciale.



KLUDI ADLON

  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15    Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  
pipă înaltă

  Baterie lavoar DN 8    Baterie lavoar DN 8  
pipă înaltă  

  Ventil stativ DN 15  
  marcat COLD  

  Baterie bideu DN 8  

  Robinet colţar DN 15  

 Baterie monocomandă lavoar 

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 
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KLUDI ADLON

  Baterie cadă-duș DN 15    Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri pentru montaj pe 
gresie  
  lungime 220 mm  

  Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri pentru montaj pe 
gresie  
  lungime 220 mm  

Set duș de cadă DN 15

  Baterie duș DN 15    Baterie cu termostat, încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  

  Set preinstalare DN 15*  

  Ventil încastrat, marcat COLD  

  Set preinstalare DN 12  
  racord turnat 15 mm*  

  Set preinstalare DN 15  
  racord turnat 18 mm*  

  Set preinstalare DN 20  
  racord turnat 22 mm*  

  Ventil încastrat, marcat HOT  

  Set preinstalare DN 12  
  racord turnat 15 mm*  

  Set preinstalare DN 15  
  racord turnat 18 mm*  

  Set preinstalare DN 20  
  racord turnat 22 mm*  

  Ventil încastrat, neutru  

  Set preinstalare DN 12  
  racord turnat 15 mm*  

  Set preinstalare DN 15  
  racord turnat 18 mm*  

  Set preinstalare DN 20  
  racord turnat 22 mm*  

  Comutator cu două căi de apă  

  Set preinstalare DN 15*  

  Set duș  
  L = 600 mm  

 ..   05 cromat, 45 alamă  *Fără imagine 

 Baterie lavoar 
cu trei treceri 
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Aşa da,
merită!

 Cel mai bun prag de rentabilitate 
 Fie că este vorba de clădiri noi sau renovate, opţiunea pentru Kludi 
se dovedește întotdeauna a fi justificată. Mentenanţă redusă și durabilitate 
la un preţ accesibil. Acestea sunt avantajele clare care recomandă Kludi. 
Kludi reprezintă peste 80 de ani de calitate de marcă. Această exigenţă 
a făcut din Kludi ceea ce este astăzi: unul dintre cei mai mari producători 
de baterii din lume. 



  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  corp baterie reglabil în înălţime   

  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cu termostat, încastrată  
  încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cadă-duș termostatată DN 15  

KLUDI MX

 05 cromat  *Fără imagine 

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  pentru sisteme speciale*  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  fără ventil de scurgere  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  Baterie monocomandă cadă-duș DN 15 Baterie cadă-duș DN 15 cu trei treceri 
  lungime 160 mm  

lungime 220 mm*

Pipă pentru cadă DN 20 cu comutator
  cu montaj pe perete  

Pipă pentru cadă DN 20    
  cu montaj pe perete*  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  
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 Dispune de un design inteligent și 
de o gamă extinsă. Această serie se 
remarcă prin KLUDI MX XXL, bateria 
cu înălţime reglabilă, pentru lavoar, 
care printr-o simplă mișcare oferă 
spaţiul necesar pentru spălatul părului 
sau pentru umplerea vaselor înalte. 

 Sistem de frânare:  
 bateria se fixează pe lavoar 

 După folosire:   
se apasă butonul de 
deblocare și   bateria coboară 
în poziţia iniţială  

 Poziţie de start: 
 se ridică bateria 

Baterie monocomandă lavoar 
cu corp reglabil în înălţime



KLUDI OBJEKTA MIX NEW

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu lanţ scufundabil  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  pentru sisteme speciale*  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  Baterie monocomandă cadă-duș DN 15   Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

Baterie termostatată cadă-duș
 încastrată

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  

  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 KLUDI OBJECTA MIX NEW reprezinta 
 durabilitate , funcţionalitate fiabilă 
și  alegeri nelimitate  în materie de 
posibilităţi de instalare. Folosind  
perlatorul eco  se pot face economii 
de apă de până la 40%. 
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KLUDI LOGO NEO

Baterie monocomandă cadă-duș DN 15   Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  
  braţ de umplere mobil 250 mm  

  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  
  braţ de umplere mobil 250 mm  
  cu pară duș tip telefon  

Baterie monocomandă duș DN 15   Baterie monocomandă duș, încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

 05 cromat  *Fără imagine 

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  cu ștuţ ţeavă Ø 10 mm  

  pentru sisteme speciale*  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu lanţ scufundabil  

  cu ștuţ ţeavă Ø 10 mm  

  pentru sisteme speciale*  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  

  cu ștuţ ţeavă Ø 10 mm  

nou nou nou



KLUDI TERCIO

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu lanţ scufundabil  

  pentru sisteme speciale*  

  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

  Baterie monocomandă bideu DN 10  Baterie   monocomandă cadă-duș DN 15    Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

  Baterie monocomandă duș DN 15    Baterie termostatată de duș DN 15    Baterie monocomandă duș, încastrată  

  Set preinstalare DN 15*  

 Baterie monocomandă lavoar 

  Baterie cadă-duș termostatată DN 15  

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 
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 05 cromat  *Fără imagine 

KLUDI ROTEXA

  Garnitură de umplere, scurgere și 
preaplin  
  set finisare  

Garnitură de scurgere și preaplin
pentru căzi
cu preaplin ascuns

  Garnitură de umplere, scurgere și 
preaplin  
  set preinstalare  

  Capac pentru întrerupător de conductă  

  Intrerupător de conductă  
  set preinstalare  

  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set finisare  

  Dop ecologic cu sită de colectare și 
disc-ventil Ø 70 mm  

  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare  

  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare  

  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare*  

  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare*  







Kludi GmbH & Co. KG 

Postfach 2560 · 58685 Menden 

Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden

Deutschland

Tel.: + 49 2373 904-0 

Fax: + 49 2373 904-465

info@kludi.de · www.kludi.com

Kludi România S.R.L. 

Str. Uranus nr. 98 

bl. U8, sc.2, et 4, ap.35

Sector 5, București

România

Tel.: + 40 318 805 165 

Fax: + 40 318 805 166

info@kludi.ro · www.kludi.ro T
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