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Caracteristici tehnice
Pentru caracteristicile
tehnice vedet, i datele
de pe etichetǎ ..

A c e s t  a p a r a t
respectǎ   preve-
derile directivei
EMC 89/336/CEE,
cu  pr iv i re  l a
i n t e r f e r e n t,e l e
electromagnetice.

Avertizǎ  ri generale
Instalarea produsului cade în sarcina cumpǎ   rǎ   torului. Fabricantul şi importatorul nu rǎ  spund de daunele cauzate de o
instalare eronatǎ   sau datoritǎ    nerespectǎ  rii prezentelor instruct, iunì, în mod special:
1) Racordarea electricǎ    sǎ    fie realizatǎ    conform specificat, iilor din paragraful corespunzǎ  tor.
2) Sǎ    nu se înlocuiascǎ    sau sǎ   nu se intervinǎ   asupra supapei de sigurant, ǎ    livrate împreunǎ   cu boilerul.
3) Instalarea sǎ   fie efectuatǎ   de catre personal specializat.

Racordarea la instalat, ia de apǎ
Conectat, i intrarea ş  i  ieş  irea boilerului cu t, evi ş   i racorduri rezistente nu numai la presiunea de lucru cǎ  t ş  i  la temperatura apei
calde, care în mod normal poate atinge ş   i chiar depǎ  ş   i 80° C. De aceea nu sunt indicate materialele care nu rezistǎ   la astfel de
temperaturi. Înfiletat, i în racordul de intrare a apei marcat cu inel de culoare albastrǎ  , un teu de 1/2”. În acesta înfileta-t, i într-o
parte un robinet de golire a boilerului (B fig. 2) manevrabil numai cu ajutorul unei chei, iar în cealaltǎ   parte supapa de sigurant,
ǎ   (A fig. 2) livratǎ    împreunǎ   cu boilerul (aceasta se gǎ  seş  te sub capacul de protect, ie de la partea inferioarǎ  ). La înfiletarea
supapei de sigurant, ǎ   avet, i grijǎ   sa nu o fort, a       t, i la capǎ  tul cursei sau sǎ   o deteriorat, i în vreun fel.
Supapa se va racorda apoi cu ajutorul unui racord flexibil la ret, eaua de alimentare cu apǎ   rece. Conectat, i apoi racordul de ieş
ire, marcat cu inel rosu, la conducta de apǎ   caldǎ   ce alimenteazǎ   consumatorii. Pentru evacuarea apei din boiler se va deschide
robinetul de golire (B fig. 2), care în prealabil a fost racordat printr-un furtun la ret, eaua de canalizare (C fig. 2). O uş  oarǎ    scurgere
la supapa de sigurant, ǎ   este normalǎ   în faza de încǎ  lzire; din acest motiv se recomandǎ   sǎ   racordat, i supapa la ret, eaua de
canalizare cu ajutorul unui tub subt, ire.                            În cazul în care ret, eaua de alimentare are o presiune apropiatǎ   de aceea la care se
deschide supapa de sigurant, ǎ   (~ 8 bar), este necesarǎ    instalarea un reductor de presiune cǎ  t mai departe posibil de boiler. În
eventualitatea în care la consumatori (chiuvetǎ  , cadǎ   sau duş  ) se vor instala robinet, i de amestec cu monocomandǎ  , se recomandǎ
  curǎ  t, area t, evilor instalat, iei pentru eliminarea impuritǎ   t, ilor ce ar putea sǎ    îi deterioreze.
Racordarea la instalat, ia electricǎ
Cablul de alimentare (de tipul H05 V V-F 3x1,5 mm2, diametru exterior 8,5 mm) trebuie sǎ   fie introdus prin orificul posterior al capacului
de protect, ie pânǎ   când ajunge la termostat. Racordarea cablului se efectueazǎ   direct la bornele termostatului (M fig. 4). Pentru
decuplarea aparatului de la ret, eaua electricǎ   trebuie sǎ   fie utilizat un întrerupǎ  tor bipolar care sǎ   fie conform cu normele în vigoare
CEI-EN (deschiderea contactelor de cel put, in 3 mm, de preferat prevǎ  zut cu sigurant, e fuzibile). Legarea la pǎ  mânt a aparatului este
obligatorie, iar cablul de împǎ  mântare (care trebuie sǎ   fie de culoare galben-verde ş  i  mai lung decǎ  t cele ale fazei ş  i  nulului) trebuie
sǎ   fie fixat la conectorul însemnat cu simbolul       . Fixat, i cablul de alimentare pe capacul de protect, ie cu ajutorul clemei furnizate.
Înainte de racordarea aparatului asigurat, i-vǎ    cǎ               tensiunea ret, elei corespunde cu valoarea înscrisǎ    pe eticheta acestuia.
Dacǎ   aparatul nu este dotat cu cablu de alimentare, trebuie fǎ  cutǎ    racordarea la ret, eaua fixǎ   cu un tub rigid sau cu un cablu
pentru pozare fixǎ  .

Instruct,  iuni de instalare
Aparatul trebuie instalat cǎ  t mai aproape de punctele de utilizare, pentru a limita pe cǎ  t posibil pierderile de cǎ  ldurǎ   de-a
lungul t, evilor. Pentru a realiza cu usurint, ǎ   diversele lucrǎ  ri de înt, retinere, se recomandǎ    sǎ    se lase un spat, iu de 50 cm
fat, ǎ   de boiler, pentru a permite accesul la pǎ  rtile electrice. Cǎ  rligele de suspendare pe perete trebuie sǎ    fie astfel fixate
încǎ  t  sǎ    poatǎ    suporta o greutate triplǎ   fat, ǎ   de cea a boilerului plin cu apǎ   (de ex ptr. un boiler de 80 l sǎ   suporte ~
315 kg). Constructorul recomandǎ    cǎ  rlige cu diametru de 10 mm.

Punerea în funct, iune ş  i  verificarea
Înainte de a pune sub tensiune aparatul efectuat, i umplerea rezervorului cu apǎ   de la ret, ea. Aceasta se efectueazǎ
deschizând robinetul de izolare a ret, elei  de alimentare cu apǎ   rece  ş  i pe cele de apǎ   caldǎ   ale consumatorilor, pânǎ    la
eliminarea aerului din rezervor. Verificat, i vizual existent, a eventualelor pierderi de apǎ    la racorduri ş  i chiar la flanş  ǎ  , eventual
strânget, i-le put, in. Dat, i tensiune aparatului act, ionând întrerupǎ  torul electric.
Reglarea temperaturii de funct, ionare
Termostatul este reglat în pozit, ia maximǎ  ; dacǎ   se doreş  te scǎ derea temperaturii pentru reducerea consumului electric
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sau diminuarea depunerilor de calcar, trebuie sǎ   se deconecteze aparatul de la ret, eaua electricǎ  , sǎ   se îndepǎ  rteze
capacul de protect, ie si sǎ   se roteascǎ   uş  or butonul termostatului în sens orar, cu ajutorul unei ş  urubelnit, e. Pe termostat
sunt indicate cu semnele + ş  i - sensurile de rotire pentru creş  terea sau reducerea temperaturii apei.

Instruct,  iuni de întret,  inere
Toate intervent, iile de service ş  i operat, iile de întret, inere a boilerului trebuie efectuate  exclusiv  de  cǎ        tre  unul  din  Centrele de
 Asistent, ǎ   Tehnicǎ   Autorizate specificate în Certificatul de Garant, ie emis de importator. Înainte de a apela la una din aceste
firme de service vǎ   rugǎ  m sǎ   verificat, i dacǎ   funct, ionarea necorespunzǎ  toare a aparatului nu se datoreazǎ   unor cauze independente
de acesta, de exemplu: întreruperea temporarǎ    a  alimentǎ  rii cu apǎ   sau cu energie electricǎ  .
Dacǎ   dupǎ   o perioadǎ   foarte scurtǎ   de funct, ionare începe sǎ   se audǎ  în boiler un zgomot ca de fierbere, acest lucru se
datoreazǎ   depunerilor de calcar formate din cauza duritǎ  t, ii excesive a apei. În aceastǎ   situat, ie este necesarǎ   utilizarea
unor echipamente pentru reducerea duritǎ  t, ii acesteia.În acelaş i timp, se recomandǎ   reducerea temperaturii de funct,
ionare la maximum 60° C ş  i curǎ  t, area regulatǎ   a rezistent, ei de depunerile de calcar (vezi Operat, ii de întret, inere periodice).
Înlocuirea componentelor
Decuplat, i aparatul de la ret, eaua electricǎ  . Prin îndepǎ  rtarea capacului de protect, ie, se poate interveni asupra componentelor
electrice. Pentru a interveni asupra termostatului, decuplat, i-l de cablul electric si extraget, i-I din teaca sa. Pentru a interveni
asupra anodului sau a rezistentei în scopul curǎ  t, ǎ  rii sau înlocuirii acesteia, trebuie ca înainte de aceasta sǎ   se goleascǎ
apa din boiler. Pentru golire închidet, i robinetul de izolare a ret, elei de apǎ   rece, deschidet, i robinetul de golire dupǎ   ce at, i
deschis robinetele de apǎ   caldǎ  . Pentru modelele cu flanş  ǎ    conicǎ    cu autoetanş are,  dupǎ    ce  se deş  urubeazǎ    piulit, a,
se îndepǎ  rteazǎ   rama de strângere ş i, împingând flanş a spre interior, se extrage cu o miş care de rotire.
Dacǎ   se sesizeazǎ   deteriorarea garniturii, se va înlocui flanş  a  cu  una nouǎ  . De flanş  ǎ   sunt fixate rezistent, a ş  i anodul.
La remontarea flanş  ei se va acorda o atentie deosebitǎ   fixǎ  rii garniturii flanş ei ,  termostatului ş  i  rezistent, ei, astfel încǎ  t
pozit, ia acestora sǎ   fie identicǎ   cu cea originalǎ  . La fiecare demontare se recomandǎ   înlocuirea garniturii flanş  ei.

Operat, ii de întret, inere periodice
Pentru a ment, ine un randament optim al aparatului este recomandabil ca cel put, in o datǎ   la 2 ani (în funct, ie de calitatea
apei) sǎ   se realizeze o curǎ  t, are a depunerilor ce se formeazǎ   pe rezistentǎ  . Pentru aceasta se recomandǎ    utilizarea de
substant,  e chimice de tip acid, specifice îndepǎ  rtǎ  rii depunerilor de calcar (detartrant, i) care se gǎ  sesc în comert,..
În cazul în care nu se doreş  te utilizarea substant,  elor specifice, aceastǎ    operat, iune poate fi realizatǎ    sfǎ  râmând cu atent,
ie crusta de calcar, având grijǎ   sǎ   nu se deterioreze rezistenta. Anodul de magneziu este un element consumabil care serve-
ş  te la protejarea peret, ilor rezervorului împotriva coroziunii. De aceea el trebuie verificat ş  i dacǎ   este cazul  înlocuit cel pu-
t, in o datǎ   la 2 ani. Pentru a-l înlocui este necesarǎ   demontarea flanş  ei ş  i deş  urubarea acestuia de pe tija de sust, inere.
Recuplarea sigurant, ei bipolare
În cazul supraîncǎ  lzirii sau al alimentǎ  rii accidentale a elementului incǎ  lzitor, un întrerupǎ  tor termic de sigurant, ǎ  , conform
cu normele CEI-EN, întrerupe circuitul electric de alimentare a rezistent,  ei (atât faza cât ş  i nulul). In aceastǎ   situat, ie, pentru
recuplarea alimentǎ  rii, este necesar sǎ    apelat, i la un Centru de Asistent, ǎ   Tehnicǎ   Autorizat (vezi Certificatul de Garant, ie).
Modelele termo-electrice
Toate instruct, iunile din acest manual sunt valabile ş  i pentru modelele termo-electrice. Operat, ia suplimentarǎ   pentru aceste
modele este racordarea la circuitul de încǎ  lzire (termosifon). Conectat, i racordul termic superior la t, eava de tur a instalat, iei
de încǎ  lzire ş  i  pe cel inferior la t, eava de retur, intercalând pe aceste racorduri câte un robinet de izolare. Robinetul inferior,
mai accesibil, va fi utilizat pentru excluderea aparatului din circuit atunci când instalat, ia de încǎ  lzire nu este în funct, iune.

Informat,  ii utile
Dacǎ    pe robinetele consumatorilor nu iese apǎ   caldǎ  , verificat, i ca racordarea hidraulicǎ   ş  i cea electricǎ   sǎ   fie realizate
conform instruct, iunilor din paragrafele respective, sau controlat, i la termostat, dupǎ    ce l-at, i demontat, continuitatea dintre
bornele ş  i contactele corespunzatoǎ  re de pe partea opusǎ  .În cazul în care nu existǎ   continuitate este posibil sǎ   fi intervenit
sigurant, a bipolarǎ   (vezi capitolul Recuplarea sigurant, ei bipolare). În cazul în care aparatul încǎ  lzeş te apa dar nu se aprinde
becul de semnalizare a funct, ionǎ  rii rezistentei, este posibil ca acesta sǎ   fie ars. Pentru o bunǎ   funct, ionare a sistemului
de protect, ie galvanicǎ   al boilerului, duritatea permanentǎ   a apei trebuie sǎ   fie de minim 12° Fr.

Instruct,  iuni de utilizare
Pornirea
Pornirea boilerului se efectueazǎ   act, ionând asupra întrerupǎ   torului bipolar. Becul de semnalizare rǎ  mǎ  ne aprins cǎ  t timp
elementul incǎ  lzitor este alimentat (în faza de încǎ  lzire). Dupǎ   atingerea temperaturil reglate, termostatul decupleazǎ
alimentarea ş  i becul de semnalizare se va stinge.
Reglarea temperaturii apei
Pentru modelele cu reglare externǎ  , temperatura apei poate fi reglatǎ   act, ionând asupra butonului (D fig. 3) care act, ioneazǎ
termostatul. Rotind butonul în sens orar temperatura se reduce, iar rotind în sens antiorar temperatura creş  te dupǎ   cum
este indicat grafic pe capacul de protect, ie (E fig. 3).
Datele ş  i caracteristicile indicate nu obligǎ    societatea producǎ  toare, care îş   i rezervǎ   dreptul de a aduce toate
modificǎ  rile considerate  oportune fǎ  rǎ   obligativitatea de preaviz sau de înlocuire.
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Modelli verticali

Vertical models
Modèles verticaux
Modelos verticales
Modelos verticais
Álló modellek
Vertikalni modeli
Senkrechtes Modell
Dthnbrfkmyst vjltkb
Dthnbrfkmy= vjltk=
Vertikalus modelis
Vertikālie modeļi
Vertikaalsed mudelid
N=rt nehfnsy nehkth=
Modele pionowe
Vertikalni modeli
Modele verticale
Dthnbrfkyb vjltkb

Schema installazione
Installation scheme
Schéma d’installation
Esquema de instalacion
Esquema da instalaçao
Beszerelési rajz
Schéma k instalaci
Installationsscheme
C[TVF ECNFYJDRB

Modelli orizzontali

Horizontal models
Modèles horizontaux
Modelos horizontales
Modelos horizontais
Fekvõ modellek
Horizontalni modeli
Waagerechtes Modell
Ujhbpjynfkmyst vjltkb
Ujhbpjynfkmy= vjltk=
Horizontalus modelis
Horizontālie modeļi
Horisontaalsed mudelid
:fnsc jhyfkfcnshfnsy nehkth=
Modele poziome
Horizontalni modeli
Modele orizontale
{jhbpjynfkyb vjltkb

Pajungimo schema
Uzstādīšanas shēma
Paigaldusskeem
RJYLSHE C[TVFCS

Schemat instalacji
Instalacijska shema
Schemā de instalare

A

B

310

100

450

E

48
0

100

L M

G 1/2"

G 3/4" 24
5

A

D C

100= =

45
0

11
3

480

245 G 1/2"

WYCNFKF∑BJYYF C[TVF

B

A
C

MOD .

50 V

80 V

100 V

80 T

100 T

50 H

80 H

100 H

A

550

750

904

750

904

550

750

904

C

-

-

-

-

-

160

168

168

B

155

155

155

155

155

-

-

-

D

-

-

-

-

-

160

335

487

L

-

-

-

350

350

-

-

-

E

165

165

165

165

165

-

-

-

M

-

-

-

372

526

-

-

-

Merloni TermoSanitari Romania
Str. Johann Strauss, nr. 2A
sector 2, Bucuresti
Tel: (021) 2319521
Tel: (021) 2319522
Fax: (021) 2319475
E-mail: service@mtsgroup.ro

Owner

Owner
Merloni TermoSanitari RomaniaStr. Johann Strauss, nr. 2Asector 2, BucurestiTel: (021) 2319521Tel: (021) 2319522Fax: (021) 2319475E-mail: service@mtsgroup.ro


