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romană

declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 2nd of April 2018
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

*
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deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:
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25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 18GR0466/00

<B> KIWA (NB0063)

<A> DAIKIN.TCF.5.001.16

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:
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CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Boiler Efficiency 92/42/EEC
Gas Appliance Regulation 2016/426/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN15502-1, EN60335-2-102,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

D2TND012, D2HND012, D2TND018, D2HND018, D2CND024, D2TND024, D2HND024, D2CND028,
D2TND028, D2HND028, D2CND035, D2TND035, D2HND035, D2C18ND024, D2C20ND028, D2C24ND035,
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Cuprins
▪ Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:
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Indicaţii pentru capătul tubulaturii de condensare.......
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Metoda 3 .....................................................................
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5.1
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Pentru a umple oala de condensare .........................................
Raportul aer-gaze: nu trebuie reglat..........................................
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5.4.1
Pentru a da în exploatare încălzirea centrală .............
5.4.2
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5.4.4
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6 Predarea către utilizator

Asta înseamnă că produsele electrice şi electronice nu pot fi
amestecate cu deşeurile menajere nesortate. NU încercaţi să
dezmembraţi sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului,
tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a altor componente trebuie
executate de un instalator autorizat și trebuie să se conformeze
legislaţiei în vigoare.
Unităţile trebuie tratate într-o instalaţie specializată de tratament
pentru reutilizare, reciclare şi recuperare. Dezafectând corect
acest produs, veți contribui la prevenirea consecințelor negative
pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi instalatorul sau autoritatea
locală.
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1

Introducere

1.1

Despre documentaţie

Instrucţiunile din acest document au scopul de a vă ghida pe
parcursul instalării unităţii. Daunele provocate prin nerespectarea
acestor instrucţiuni nu intră în responsabilităţile Daikin.
▪ Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate
celelalte limbi reprezintă traduceri.
▪ Precauţiile descrise în acest document sunt scrise pentru
instalatori şi tratează teme foarte importante. Respectaţi-le cu
atenţie.
▪ Citiţi manualul de exploatare şi manualul de instalare înainte de
utilizare şi păstraţi-le pentru a le consulta ulterior.

1.1.1

Explicaţia avertizărilor şi simbolurilor
PERICOL
Indică o situaţie care duce la deces sau rănire gravă.
AVERTIZARE
Indică o situaţie care poate duce la deces sau rănire gravă.

25
26

ATENȚIE

26

Indică o situaţie care poate duce la rănirea minoră sau mai
puţin gravă.

26
26
26
26
27
27

NOTIFICARE
Indică o situaţie care poate
echipamentului sau bunurilor.

duce

la

distrugerea

INFORMAȚIE
27
27

27

Indică sfaturi utile sau informaţii suplimentare.

1.2

Etichetă de identificare

Categoria aparatului și presiunea de alimentare....................... 000

Dezafectarea

Puteți găsi datele despre unitate pe eticheta sa de identificare, aflată
în partea de jos a capacului din dreapta al unității.

Unităţile vechi trebuie dezafectate corespunzător, în conformitate cu
reglementările locale şi naţionale. Componentele sunt uşor de
separat şi plasticul este marcat. Acest lucru permite sortarea
diverselor componente pentru a fi reciclate şi dezafectate în mod
corespunzător.

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
3P469346-5N – 2019.11

Manual de instalare
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2 Instrucţiuni privind siguranţa
▪ Lucrările la echipamentul electric vor fi efectuate numai de către
un electrician autorizat.
▪ Sistemul trebuie dat în exploatare de către o persoană
competentă autorizată.
AVERTIZARE
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Decuplaţi boilerul de la reţeaua electrică înainte a începe
lucrul.
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AVERTIZARE

t

1.3

u

Număr produs
Rețea electrică
Consum maxim de energie electrică
Nivel de protecție
Interval nominal de putere calorică la 80/60
Interval nominal de putere calorică la 50/30
Interval nominal aport de căldură
Interval nominal aport de căldură (apă caldă menajeră)
Volum de apă caldă la DT=30
Nivel noxe
Presiune maximă încălzire centrală (bari)
Presiune maximă încălzire centrală (MPa)
Presiune maximă apă caldă menajeră (bari)
Presiune maximă apă caldă menajeră (MPa)
Țara de destinație
Număr de serie
Tip aparat electric
Clasă de eficiență
Categorie gaz
Tip gaz și presiune alimentare
Număr PIN
Tip produs

Simboluri pe ambalaj
Acesta este un echipament fragil: depozitați unitatea într-un
loc uscat.
Acesta este un echipament fragil: aveți grijă să nu-l scăpați.
Depozitați unitatea în plan orizontal, așa cum se indică pe
cutia.
Nu depozitați mai mult de 5 cutii una peste alta.
Când stivuiți 6 cutii pe un palet, nu trebuie să stivuiți mai
mult de 2 palete unul peste celălalt.

MAX. 2

Când stivuiți 4 cutii pe un palet, nu trebuie să stivuiți mai
mult de 3 palete unul peste celălalt.

PERICOL
Lichidele şi materialele inflamabile se vor depozita la cel
puţin 1 metru distanţă faţă de boiler.
AVERTIZARE
Pentru
a
asigura
funcţionarea
fără
probleme,
disponibilitatea pe termen lung a tuturor funcţiilor şi o
durată mare de funcţionare a boilerului, folosiţi numai piese
de schimb originale.
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Despre unitate

Această unitate Daikin este un boiler cu condensare cu flacără cu
gaz montat pe perete care poate asigura căldură pentru instalațiile
de încălzire centrală și apă caldă menajeră. În funcție de setări, se
poate folosi unitatea numai pentru apă caldă sau numai pentru
încălzire centrală. Tipul cu apă caldă o poate furniza instantaneu
sau prin intermediul unui rezervor care stochează apa caldă.
Boilerele cu rol doar de încălzire nu furnizează apă caldă
menajeră. Tipul boilerului poate fi recunoscut din numele modelului
scris pe eticheta de identificare. Consultați tabelul de mai jos:
Model

Tip

Furnizare apă caldă
menajeră

Buclă de
umplere

D2CND028A1AB D2CND028

Instantaneu

Intern

D2CND028A4AB D2CND028

Instantaneu

Extern

D2CND035A1AB D2CND035

Instantaneu

Intern

D2CND035A4AB D2CND035

Instantaneu

Extern

D2TND028A4AB D2TND028 Rezervor de stocare

Extern

D2TND035A4AB D2TND035 Rezervor de stocare

Extern

O unitate de comandă care conține o interfață de utilizare, comandă
aprinderea, sistemele de siguranță și alți actuatori. Interacțiunea cu
utilizatorul se face prin interfața de utilizare, care se compune dintrun ecran LCD și butoane amplasate pe capacul frontal al unității.

MAX. 3

2

Instalarea, darea în exploatare, repararea, configurarea şi
deservirea unităţii vor fi efectuate de către persoane
autorizate, respectând reglementările şi normele locale.
Instalarea incorectă a unităţii poate duce la vătămarea
utilizatorului şi/sau deteriorarea obiectelor aflate în jur.
Producătorul nu răspunde pentru defecţiunile şi/sau
daunele care pot să apară din această cauză.

XXXX-XX

PIN:
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Persoana autorizată îi va explica utilizatorului principiile de
funcţionare şi modul de folosire a unităţii. Utilizatorul nu are
voie să efectueze niciun fel de modificări, activităţi de
întreţinere sau reparaţii ale unităţii, dacă nu s-a specificat
altfel, sau să apeleze pentru acestea la o persoană terţă
neautorizată. În caz contrar, se pierde garanţia unităţii.

Instrucţiuni privind siguranţa

Aceste instrucţiuni sunt destinate în exclusivitate persoanelor
competente calificate.

3.1

▪ Lucrările la unităţile cu gaz vor fi efectuate numai de către un
instalator autorizat pentru gaz.

Unitatea este dotată cu mai multe sisteme de siguranță pentru a o
proteja împotriva situațiilor periculoase:
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Sistemele de siguranţă

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
3P469346-5N – 2019.11

3 Despre unitate
Sistemul de siguranţă al tirajului: acesta este controlat de
senzorul de temperatură a gazelor de ardere, aflat pe partea de
evacuare a gazelor de ardere din boiler. Se activează atunci când
temperatura gazelor de ardere depăşeşte limitele de siguranţă.
Sistemul de siguranţă la supraîncălzire: acesta este controlat de
termostatul de siguranţă limitator. Se află pe schimbătorul de căldură
principal şi opreşte unitatea când temperatura debitului depăşeşte
100°C, pentru a evita fierberea apei, care ar putea deteriora
unitatea.

Sistem de siguranţă pentru controlul arderii: unitatea de
comandă a boilerului monitorizează flacăra pentru a evita arderea
incorectă stările de risc. De asemenea, efectuează inspectarea
pentru a detecta propriile defecţiuni şi pentru a menţine întotdeauna
emisiile la un nivel scăzut.

3.2

Dimensiuni

Vedere de sus

Sistemul de antiblocare al pompei: pompa funcţionează timp de
30 de secunde la fiecare 24 de ore în timpul perioadelor lungi de
inactivitate pentru a exista garanţia că nu se blochează. Pentru a
permite această funcţie, unitatea trebuie conectată la reţeaua
electrică.
Sistemul de antiblocare al ventilului cu trei căi: în situaţiile în
care unitatea nu funcţionează timp îndelungat, ventilul cu trei căi îşi
comută poziţia la fiecare 24 de ore pentru a împiedica blocarea
acestuia. Pentru a permite această funcţie, unitatea trebuie
conectată la reţeaua electrică.
Siguranţa împotriva funcţionări uscate: este controlată de
senzorul de presiune. Opreşte unitatea şi garantează siguranţa
unităţii când, din orice motiv, presiunea apei din instalaţia de
încălzire scade sub 0,6 bari.

Vedere din față și vedere laterală

Controlul ionizării flăcării: este reglat de electrodul de ionizare.
Verifică dacă se apare sau nu flacăra pe suprafaţa arzătorului. Dacă
nu apare flacăra, opreşte unitatea pentru a opri debitul de gaz şi
avertizează utilizatorul.

▪ Senzorul de presiune: când presiunea sistemului de încălzire
ajunge la 2,8 bari, unitatea de comandă opreşte încălzirea pentru
a preveni creşterea presiunii.

784.5
695.5

Protecţia la presiune înaltă:

▪ Supapa de siguranţă: când presiunea apei din circuitul de
încălzire depăşeşte 3 bari, o parte a apei este evacuată în mod
automat prin supapa de siguranţă pentru a menţine presiunea sub
3 bari, protejând astfel boilerul şi instalaţia de încălzire.
Ventilele de aerisire automată: există două ventile de aerisire; unul
la pompă, celălalt la schimbătorul de căldură. Acestea ajută la
eliminarea aerului din instalaţie şi din circuitul de încălzire pentru a
evita bulele de aer care pot afecta funcţionarea.

Sistemul de siguranță pentru tensiune scăzută: este controlat de
unitatea de comandă. Când tensiunea de alimentare scade sub
170 V, boilerul intră în modul de eroare. Este o eroare de blocare, iar
boilerul va funcționa fără resetare după ce tensiunea de alimentare
este peste 180 V. Pentru funcționarea fără probleme, vă
recomandăm să utilizați un stabilizator de tensiune de o putere și un
tip adecvate în locurile cu variații de tensiune sub această limită.
Sistem de protecţie la supratensiune: o siguranţă din unitatea de
comandă protejează echipamentul şi circuitele împotriva efectelor
negative ale defecţiunilor electrice provocate de curentul excesiv şi
dezactivează echipamentul defect. Siguranţa "sare" (se deschide)
când curentul depăşeşte valoarea nominală pentru o durată mare.

180
132
125

Vedere de jos a modelelor D2CND028A1AB şi D2CND035A1AB

37.5

90

65

65

68

65

Vedere de jos a modelelor D2CND028A4AB şi D2CND035A4AB

180
132
125

Sistemul de siguranţă pentru protecţie la îngheţare: această
funcţie protejează unitatea şi instalaţia de încălzire împotriva
daunelor provocate de îngheţ. Este controlat de senzorul de
temperatură a debitului aflat la ieşirea din schimbătorul de căldură
principal. Această protecţie activează pompa boilerului când
temperatura apei scade sub 13°C şi activează arzătorul când
temperatura apei scade sub 8°C. Unitatea funcţionează în
continuare până când temperatura ajunge la 20°C. Pentru a permite
această funcţie, unitatea trebuie să fie conectată la reţeaua electrică
şi supapa de alimentare cu gaz trebuie să fie deschisă. Daunele
provocate de îngheţ nu sunt acoperite de garanţie.

294.4

37.5

90

65

65

68

65

Sistem automat de derivaţie: asigură continuitatea debitului pentru
a evita supraîncălzirea schimbătorului de căldură. Sistemul mai este
asigurat cu o funcţie specială de derivaţie din software-ul unităţii de
comandă.

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
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3 Despre unitate
Vedere de jos a modelelor D2TND028A4AB şi D2TND035A4AB
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3 Despre unitate
3.3

Componente

Componentele modelelor D2CND028A1AB, D2CND028A4AB,
D2CND035A1AB şi D2CND035A4AB

Componentele modelelor D2TND028A4AB şi D2TND035A4AB
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Ventil de aerisire automată (schimbător căldură)
Senzor de temperatură a debitului
Vas de expansiune (10 litri)
Supapă de gaz
Schimbător de căldură
Motor pas cu pas al ventilului cu 3 căi
Senzor de temperatură pentru apă caldă menajeră
Schimbător de căldură cu placă
Supapă de siguranţă (3 bari)
Oală de condensare
Transformator aprindere
Senzor de temperatură pentru gazele de ardere
Capac protector arzător
Electrod de aprindere
Electrod de ionizare
Termostat de limită mare
Ventilator
Senzor de temperatură a returului
Amortizor
Ventil de aerisire automată (pompă)
Senzor de presiune apă
Derivaţie
Pompă boiler
Senzor de debit pentru apă caldă menajeră
Limitator de debit pentru apă caldă menajeră
Ventilul de umplere din interior (inclus la modelul
D2CND028A1AB + D2CND035A1AB şi neinclus la modelul
D2CND028A4AB + D2CND035A4AB)
Adaptor gaze de ardere
Colector de condensare
Ţeavă gaze de ardere

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
3P469346-5N – 2019.11
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Ventil de aerisire automată (schimbător căldură)
Senzor de temperatură a debitului
Vas de expansiune (10 litri)
Supapă de gaz
Schimbător de căldură
Motor pas cu pas al ventilului cu 3 căi
Supapă de siguranţă (3 bari)
Oală de condensare
Senzor de temperatură pentru gazele de ardere
Capac protector arzător
Electrod de aprindere
Electrod de ionizare
Termostat de limită mare
Ventilator
Senzor de temperatură a returului
Amortizor
Ventil de aerisire automată (pompă)
Senzor de presiune apă
Derivaţie
Pompă boiler
Adaptor gaze de ardere
Colector de condensare
Ţeavă gaze de ardere

Manual de instalare

7

3 Despre unitate
3.4

Specificaţii tehnice
Unitate

D2CND028A*AB

D2CND035A*AB

D2TND028A4AB

D2TND035A4AB

Interval aport de căldură (Qn)

Specificaţii tehnice

kW

4,8~27,0

4,8~34,0

4,8~27,0

4,8~34,0

Interval nominal de putere calorică (Pn) la 80-60°C

kW

4,6~26,3

4,6~33,2

4,6~26,3

4,6~33,2

Interval nominal de putere calorică (Pn) la 50-30°C

kW

5,2~28,2

5,2~35,0

5,2~28,2

5,2~35,0

Randament (sarcină parţială 30% la temperatura pe retur de 30°C)

%

108,9

108,7

108,9

108,7

Circuit încălzire centrală
Presiune de regim (min./max.)

bar

0,6/3,0

Interval de temperatură al circuitului de încălzire (min./max.)

°C

30/80

Circuit apă caldă menajeră
Volum de apă caldă DT: 30°C

l/min

14

16

—

Volum de apă caldă DT: 35°C

l/min

12

14

—

Clasă de confort (EN13203)
Presiune în instalaţia de apă (min./max.)

—

***

MPa

0,05/1

Interval de temperatură al apei calde menajere (min./max.)

°C

Tip de circuit al apei calde menajere

—

—
—
35/60

instantaneu

rezervor de stocare

Date generale
Presiune iniţială vas de expansiune
Capacitate vas de expansiune
Conexiune electrică

bar

1

l

10

V c.a./Hz

Consum de energie electrică (max.)

W

Consum de energie electrică în aşteptare

W

230/50
92

112

92

Clasă IP

—

Greutate boiler

kg

Dimensiuni boiler (înălţime × lăţime × adâncime)

mm

695 × 440 × 295

Diametru canal de tiraj

mm

60/100

Specificaţii ardere

Unitate

Categorie gaz

112

2,7
IPX5D
37

D2CND028A*AB

35,5

D2CND035A*AB

—

D2TND028A4AB

D2TND035A4AB

II2N3P

Presiune nominală admisie gaz (G20/G25/G31)

mbar

20/37

Presiune admisie gaz G20 (min./max.)

mbar

17/25(a)

Presiune admisie gaz G25 (min./max.)

mbar

20/31

Presiune admisie gaz G31 (min./max.)

mbar

Consum gaze naturale (G20) (min./max.)

m³/h

0,51/2,89

0,51/3,63

0,51/2,89

0,51/3,63

Consum gaze naturale (G25) (min./max.)

m³/h

0,59/3,32

0,59/4,19

0,59/3,32

0,59/4,19

Consum GPL (G31) (min./max.)

m³/h

0,2/1,09

0,2/1,38

0,2/1,09

0,2/1,38

Debit al masei produselor de ardere (min./max.) (G20)

g/s

2,2/12,35

2,2/15,47

2,2/12,35

2,2/15,47

Debit al masei produselor de ardere (min./max.) (G31)

g/s

2,2/12,02

2,2/15,22

2,2/12,02

2,2/15,22

Temperatură produse de ardere (min./max.) (G20)

°C

57,5/76,4

57,5/81,7

57,5/76,4

57,5/81,7

Temperatură produse de ardere (min./max.) (G31)

°C

57,5/74,5

57,2/80,2

57,5/74,5

57,2/80,2

Emisii CO2 la aport nominal şi minim de căldură (G20)

%

8,8±0,8

Emisii CO2 la aport nominal şi minim de căldură (G31)

%

11,3/10,2±1,0

Nivel noxe

—

6

(a)

25/45

20/30 pentru Ungaria
Simbol

Unitate

D2CND028A*AB

D2CND035A*AB

D2TND028A4AB

D2TND035A4AB

Model

Specificaţii ale produselor legate de energie (ErP)

—

—

D2CND028

D2CND035

D2TND028

D2TND035

Boiler cu condensare

—

—

DA

DA

DA

DA

Boiler cu temperatură scăzută(b)

—

—

NU

NU

NU

NU

Boiler B1

—

—

NU

NU

NU

NU

Încălzitor spaţiu cu cogenerare

—

—

NU

NU

NU

NU

Încălzitor în combinaţie

—

—

DA

DA

NU

NU

Clasă de eficienţă încălzire centrală

—

—

Putere calorică nominală

****/A

Prated

kW

26

33

26

33

Putere calorică utilă în regim de putere calorică nominală şi temperatură ridicată(a)

P4

kW

26,3

33,2

26,3

33,2

Putere calorică utilă la 30% din regimul de putere calorică nominală şi temperatură
scăzută(b)

P1

kW

8,8

11,1

8,8

11,1

Randament energetic la încălzirea sezonieră a spaţiului

ηs

%

Randament util în regim de putere calorică nominală şi temperatură ridicată(a)

η4

%

87,8

87,9

87,8

87,9

Randament util la 30% din regimul de putere calorică nominală şi temperatură
scăzută(b)

η1

%

98,1

97,9

98,1

97,9

În sarcină plină

elmax

kW

0,0356

0,0547

0,0356

0,0547

În sarcină parţială

elmin

kW

0,0098

0,0111

0,0098

0,0111

În stare de aşteptare

PSB

kW

0,003

Pierderi de căldură în stare de aşteptare

Pstby

kW

0,0651

Consum energie arzător aprindere

Pign

kW

Consum anual energie

QHE

GJ

48

58

48

58

Nivel putere acustică, în interior (la aport maxim de căldură)

LWA

dB

49

52

49

52

Emisii de oxizi de azot

NOx

mg/kWh

36

35

36

35

93

Consum de electricitate suplimentar

Alte elemente
—

Parametri apă caldă menajeră
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4 Instalarea
Specificaţii ale produselor legate de energie (ErP)

Simbol

Unitate

—

—

Consum zilnic de electricitate

Qelec

kWh

0,153

0,204

—

Consum anual de electricitate

AEC

kWh

33

44

—

Eficienţă energetică la încălzirea apei

ηwh

%

84

83

—

Clasă de eficienţă energetică la încălzirea apei

—

—

Consum zilnic de combustibil

Qfuel

kWh

23,25

30,26

—

Consum anual de combustibil

AFC

GJ

18

23

—

Profil de sarcină declarat

(a)
(b)

D2CND028A*AB

D2CND035A*AB

D2TND028A4AB

XL

D2TND035A4AB
—

A

—

Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură a returului de 60°C la intrarea în încălzitor şi o temperatură a debitului de 80°C la ieşirea
din încălzitor.
Temperatură joasă înseamnă o temperatură a returului de 30°C pentru boilere cu condensare, de 37°C pentru boilerele cu temperatură joasă şi
50°C pentru alte încălzitoare (la intrarea în încălzitor).

4

Instalarea

4.1

Pentru a deschide unitatea
AVERTIZARE
Numai persoanele autorizate au dreptul să deschidă
unitatea.

Anumite acțiuni explicate în acest document, cum ar fi conversia
gazului sau conectarea echipamentului opțional, necesită
deschiderea capacului frontal.

4
a

1

Deșurubați șurubul care țin clemele de fixare (1).

2

Desfaceți cele două cleme de fixare care țin capacul frontal (2).

3

Scoateți spre exterior capacul frontal (3).

a

5

2

Panou de comandă

Trageţi spre înainte panoul de comandă (5).

1

5

4.2

Cerinţe privind amplasarea
AVERTIZARE

3

Boilerul trebuie instalat de către un instalator autorizat în
conformitate cu cerinţele locale şi naţionale.
AVERTIZARE
Trebuie respectate instrucţiunile următoare la stabilirea
amplasării.

a

▪ Montați unitatea numai pe pereți drepți, verticali.

a

4

Capac frontal

Deșurubați cele două șuruburi ale panoului de comandă (4).

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
3P469346-5N – 2019.11
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4 Instalarea
Distanţele minime de instalare

b
a

a

d

d

f

c

a
a

e

Perete drept, vertical

▪ Boilerul poate fi instalat în exterior într-un loc protejat parțial. Un
loc protejat parțial este un loc în care boilerul nu este expus la
acțiunea directă a intemperiilor și pătrunderea precipitațiilor
atmosferice (ploaie, zăpadă, grindină etc).
Boilerul se mai poate instala pe interiorul unui perete exterior
folosind setul adecvat de încastrare în perete.
În cazul instalării în exterior, utilizați setul anticongelant
(DRANTIFREEZxx ) pentru a împiedica înghețarea tubulaturii și a
oalei de condensare.
▪ Lichidele și materialele inflamabile se vor depozita la cel puțin
1 metru distanță față de boiler.

Distanţele minime admise
a, laterale

10 mm

b, Deasupra carcasei*

180 mm

c, dedesubt

255 mm

f, în faţă

500 mm

Distanţe recomandate pentru deservirea comodă
d, laterale

50 mm

e, dedesubt (de la podea)

▪ Peretele pe care se montează unitatea trebuie să fie suficient de
rezistent pentru a susține greutatea unității. Ranforsați-l, dacă este
cazul.

*

▪ Pentru deservire, sunt obligatorii următoarele distanțe minime:
180 mm deasupra carcasei*, 200 mm dedesubt și 10 mm de
fiecare parte. Distanța de 500 mm în față se poate asigura prin
deschiderea unei uși de dulap. Consultați "Distanţele minime de
instalare" 4
[ 10].
▪ Pentru a utiliza mai ușor panoul de comandă, vă recomandăm ca
partea inferioară a boilerului să fie la 1500 mm față de podea, iar
pentru înlocuirea pieselor ca distanțele laterale să fie de 50 mm,
unde
este
cazul.
Consultați
"Distanţele
minime
de
instalare" 4
[ 10].

4.3
1

180 mm este pentru cazul în care cotul la 90° de 60/100
este racordat la evacuarea gazelor de ardere a boilerului.
b = 270 mm în cazul în care sunt racordate adaptorul de la
60/100 la 80/80 + cotul la 90° de 80 la evacuarea gazelor
de ardere a boilerului.
b = 280 mm în cazul în care sunt racordate adaptorul de la
60/100 la 80/125 + cotul la 90° de 80/125 la evacuarea
gazelor de ardere a boilerului.

Pentru a despacheta unitatea
Despachetați unitatea așa cum se arată pe partea de sus a
cutiei ambalajului. Pachetul trebuie să cuprindă următoarele
articole:

a

▪ Dacă boilerul este instalat într-o încăpere sau un compartiment,
nu este necesară o ventilație specială pentru aerul de ardere.
Totuși, dacă este instalat într-o încăpere care conține o cadă sau
o cabină de duș, trebuie consultat institutul local de inginerie
electrică. Regulamentele de cablare, regulamentele locale privind
construcțiile sau orice alte regulamente locale în vigoare.

1500 mm

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

▪ Admisia aerului nu trebuie să includă substanțe chimice care pot
duce la corodare, acumularea de gaze toxice sau chiar explozie.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

▪ Dacă peretele pe care se montează unitatea este inflamabil, se va
pune un material ignifug între perete și unitate și, de asemenea, în
toate locurile pe unde trece tubulatura tirajului.

k

2

Boiler combinat
Manual de exploatare
Manual de instalare
Suport pentru montare pe perete
Şablon de instalare
Dibluri şi şuruburi
Furtun de condensare
Manşoane pentru cabluri 2×PG 7, 1×PG 9
Etichetă energetică
Senzor de temperatură al rezervorului de stocare (numai la
modelele D2TND028A4AB şi D2TND035A4AB)
Oală de condensare

Verificați conținutul pachetului. Dacă lipsește un articol sau este
deteriorat, contactați reprezentantul.
ATENȚIE
Depozitaţi părţile rămase ale ambalajului (cartonul,
plasticul etc.) într-un loc în care copiii nu au acces.
Producătorul nu răspunde pentru accidentele şi/sau
daunele care pot să apară din această cauză.
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1

Pentru a monta unitatea
Şablonul de montare indică poziţia pentru tirajul orizontal. Dacă
nu există o gaură în perete pentru tubulatura tirajului, faceţi o
gaură. Dacă există deja o gaură în perete pentru tubulatura
tirajului, o puteţi folosi ca punct de pornire pentru stabilirea
poziţiei suportului de montare, conform şablonului. Tubul
tirajului trebuie să fie înclinat la 3° faţă de unitate, pentru a
permite condensului să curgă înapoi în boiler.

>3°

Capacitatea vasului de expansiune încorporat în circuitul încălzirii
centrale la care urmează să fie conectat boilerul depinde de
presiunea de lucru a sistemului și de temperatura apei care circulă
prin circuit.
Stabilirea înălțimii apei din sistem și presiunea de lucru aferentă a
sistemului sunt date mai jos:

h
≤6 m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m
13 m

h

4.4

>3°
220

148

220

10

DN

0

h
p

2

Faceţi găurile pentru suportul de montare (Ø10 mm). Fixaţi
suportul de montare pe perete conform şablonului de montare.

p
0.8 bar
0.9 bar
1.0 bar
1.1 bar
1.2 bar
1.3 bar
1.4 bar
1.5 bar

Înălțimea apei din sistem (m)
Presiunea de lucru a sistemului (bari)

În cazul în care presiunea de încărcare a sistemului trebuie să fie
mai mare de 1 bar, presiunea de încărcare inițială a gazului trebuie
mărită la o valoare a presiunii egală cu presiunea de încărcare a
sistemului. Asigurați-vă că încărcarea cu gaz a vasului se face când
cazanul și circuitul nu sunt presurizate.
Conform graficului de mai jos, nu este necesară instalarea unui vas
de expansiune suplimentar pentru instalațiile cu un volum de apă
aflat în sub curba temperaturii de funcționare. Dacă volumul de apă
este deasupra curbei, se va instala un vas suplimentar, de preferat
pe returul către boiler.

A (l)
d=10 mm

600
500

50°C 30°C

400

3

Puneţi unitatea pe suport. Asiguraţi-vă că unitatea este fixată
pe suport.

50°C - 4

0°C

300

60°C - 40°C

200

70°C - 50°C
80°C - 60°C

100
0
0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

B (bar)
A
B
*

Volum apă sistem (l)
Presiunea de lucru a sistemului (bari)
Regimul de temperatură 50°C-40°C este dat pentru
instalațiile de încălzire prin pardoseală

Tratarea apei
Un circuit neadecvat al apei încălzirii centrale reduce funcționalitatea
și randamentul boilerului în timp. Apa adecvată trebuie să aibă:
▪ O valoare a pH-ului între 6,5 și 8,5
▪ O duritate mai mică de 15°fH și 8,4°dH
Se pot folosi aditivi corespunzători pentru tratarea apei.
Dacă sistemul are nevoie de antigel, antigelul ales nu trebuie să
atingă cauciucul, plasticul comercial și piesele metalice ale boilerului
care intră în contact cu apa încălzirii centrale.
Pentru folosirea aditivilor în instalațiile de încălzire centrală,
consultați instrucțiunile producătorilor respectivi pentru a asigura
funcționalitatea și compatibilitatea de mai sus.

4.5

Cerinţele pentru instalaţia de
încălzire centrală

Se recomandă dedurizarea apei pentru circuitul apei menajere dacă
duritatea apei este mai mare de 20°fH, pentru a preveni deteriorarea
boilerului.

Dimensionarea vasului de expansiune
Boilerul este dotat cu un vas de expansiune de 10 litri, care are o
presiune de lucru iniţială de 1 bar.
D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
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AVERTIZARE
Amestecarea unor aditivi inadecvaţi cu apa din circuitul
încălzirii centrale poate duce la reducerea randamentului
boilerului sau deteriorarea acestuia şi a altor elemente ale
circuitului încălzirii centrale. Daikin nu îşi asumă nicio
răspundere pentru astfel de daune sau lipsa randamentului
ca urmare a folosirii unui aditiv necorespunzător.

4.6

H E GD F C

Cerinţele încălzirii prin pardoseală

A
B
C
D
E
F
G

Evident, instalaţiile de încălzire prin pardoseală necesită un debit
mai mare şi o valoare ΔT mai mică. Acest boiler se poate racorda la
o instalaţie de încălzire prin pardoseală fără a folosi o a doua pompă
şi un recipient de presiune cu pierderi mici deoarece are o pompă de
mare capacitate. Racordarea directă este posibilă când instalaţia
este bine concepută şi pierderile de presiune sunt suficient de mici.

H

E

D

B

A

Racordul returului încălzirii centrale, 3/4"
Racordul admisiei apei reci menajere, 1/2"
Evacuare în oala de condensare
Racordul evacuării apei calde menajere, 1/2"
Racordul de alimentare a încălzirii centrale, 3/4"
Racordul de admisie a gazului, 3/4"
Ventil de umplere (pentru D2CND028A1AB şi
D2CND035A1AB)
Evacuare supapă de siguranţă

F

B

A

a
b

Când boilerul este racordat la o instalaţie de încălzire prin
pardoseală, temperatura maximă stabilită pentru încălzirea centrală
trebuie limitată la 50°C, iar diferenţa de temperatură pentru
funcţionarea pompei trebuie reglată la 10 Kelvin în meniul setărilor
de deservire. Pentru a modifica această setare, consultaţi
instrucţiunile de deservire.
Ventil

AVERTIZARE

Sită
Racord în T

Asiguraţi-vă că modificările parametrilor explicate mai sus
se fac astfel încât să se evite disconfortul utilizatorului.

4.7

a

Graficul presiunii reziduale de
ridicare a pompei

b

Graficul presiunii reziduale a pompei arată valoarea presiunii pompei
(mbari) care rămâne pentru instalația de încălzire centrală.

Ventilele de separare și sitele se vor monta chiar înaintea admisiei
tubulaturii aparatului, ca în figura de mai sus.

A (mbar)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Supapă de reţinere dublă + furtun de încărcare
Separator
Ventilul de separare de pe ţeava de alimentare cu apă
caldă menajeră este temporar.
Grup de umplere extern utilizat la modelele
D2CND028A4AB şi D2CND035A4AB. Utilizaţi un separator
sau o supapă de reţinere dublă conform reglementărilor
locale.

Verificați dacă ați pus garniturile necesare.
Notă: Se poate utiliza setul de conectare Daikin opțional și vă
recomandăm să-l utilizați.
Racordarea tubulaturii la modelele D2TND028A4AB şi
D2TND035A4AB
0

200

400

A
B

4.8

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

B (l/h)

Presiunea reziduală a pompei (mbari)
Debit (l/h)

Racorduri
NOTIFICARE
În timpul instalării, nu desfaceţi şi nu îndepărtaţi niciun
şurub de pe placa de bază.

4.8.1

Mai jos găsiți racordurile tubulaturii unității.

G
E

A

Racorduri tubulatură

Racordarea tubulaturii la modelele D2CND028A1AB,
D2CND028A4AB, D2CND035A1AB şi D2CND035A4AB
Mai jos găsiţi racordurile tubulaturii unităţii.
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D
A

F

C

B

Racordul returului încălzirii centrale, 3/4"
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B
C
D
E
F
G

E

D

Racordul returului rezervorului de stocare, 3/4"
Evacuare în oala de condensare
Racordul de alimentare al rezervorului de stocare, 3/4"
Racordul de alimentare a încălzirii centrale, 3/4"
Racordul de admisie a gazului, 3/4"
Evacuare ventil de siguranță

F

B

A

Dacă țeava de gaz se află lângă perete și urmează să fie racordată
la țeava de gaz de la boiler cu un cot, trebuie lăsat spațiu suficient
pentru a scoate oala de condensare. Acest lucru se poate face în
două feluri:
1
2

Cotul trebuie amplasat transversal, ca să nu blocheze oala de
condensare când este scoasă.
Cotul trebuie amplasat la 200 mm sub racordul ţevii de gaz de
la boiler.

a

Ventil
Sită
Racord în T

a

Supapă de reţinere dublă + furtun de încărcare
Separator
Grup de umplere extern utilizat la modelele
D2TND028A4AB şi D2TND035A4AB. Utilizaţi un separator
sau o supapă de reţinere dublă conform reglementărilor
locale.

Dacă boilerul va fi utilizat numai pentru încălzire centrală, racordurile
rezervorului de stocare trebuie obturate.
Ventilele de separare și sitele se vor monta chiar înaintea admisiei
tubulaturii aparatului, ca în figura de mai sus. Boilerul este umplut cu
apă proaspătă din sursă externă.
Verificați dacă ați pus garniturile necesare.
Notă: Se poate utiliza setul de conectare Daikin opțional și vă
recomandăm să-l utilizați.

4.8.2

Indicaţii pentru conectarea tubulaturii de
gaz

Unitatea funcționează cu gaze naturale sau GPL. Tipul de gaz
prestabilit și presiunea stabilită pentru admisia gazului sunt indicate
pe eticheta de identificare a boilerului.
AVERTIZARE
Numai persoanele autorizate au dreptul să conecteze
tubulatura de gaz. Diametrul ţevii de admisie a gazului
trebuie ales conform legislaţiei, normelor şi reglementărilor
în vigoare.
Conectați tubulatura de gaz conform legislației în vigoare din țara de
destinație și reglementărilor companiei furnizoare de gaze.
Conectați tubulatura de alimentare cu gaz fără a tensiona racordul
țevii de gaz ("Racordul F", consultați "4.8.1 Racorduri
tubulatură" 4
[ 12]).
AVERTIZARE
După racordarea gazului, circuitul gazului trebuie verificat
pentru pierderi în timp ce circuitul de gaz către boiler este
deschis (consultaţi "5.3 Pentru a verifica pierderile de
gaze" 4
[ 26]).

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
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4.8.3

Indicaţii pentru conectarea tubulaturii de
apă

Când racordați
următoare:

tubulatura

la

boiler,

respectați

instrucțiunile

AVERTIZARE
Ignorarea
avarierea
provoca
răspunde
cauză.

regulilor explicate mai jos poate duce la
gravă a instalaţiei sau a boilerului sau poate
disconfortul utilizatorului. Producătorul nu
pentru daunele care pot să apară din această

▪ Instalarea boilerului se va face în conformitate cu legislația,
normele și reglementările în vigoare.
▪ Materialele folosite la instalare trebuie să fie în conformitate cu
legislația, normele și reglementările în vigoare.
▪ Material tubulaturii instalației de încălzire nu trebuie să permită
difuzia oxigenului, conform DIN4726.
▪ Instalația de apă caldă menajeră/încălzire centrală trebuie spălată
și verificată vizual. Reziduurile, praful și bucățile metalice rămase
de la instalarea și montarea boilerului trebuie înlăturate pentru a
nu provoca avarii.
▪ Circuitul încălzirii centrale trebuie să reziste la o presiune minimă
de 6 bari.
▪ Sunt recomandate racordurile în cruce la caloriferele mai mari de
1,5 metri.
▪ Tubulatura supapei de siguranță se va racorda la evacuarea apei
cu un furtun sau o țeavă suplimentară. Această evacuare nu se va
instala în locuri în care există riscul înghețului și nici în rigole; nu
trebuie să se termine pe pardoseala uscată fără a fi colectată,
pentru a evita deteriorarea suprafeței pardoselii, cum ar fi
parchetul.
▪ Presiunea maximă în circuitul de apă caldă menajeră este de
10 bari. Inspectați tubulatura ținând cont de acest lucru. Dacă
presiunea apei din rețeaua de alimentare cu apă este prea mare,
utilizați un reductor de apă adecvat. Instalația trebuie să fie
conformă cu EN 15502-2-2.
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▪ Deoarece boilerul cu condensare produce condens, evacuarea
oalei de condensare trebuie racordată la un drenaj deschis.
Tubulatura și elementele circuitului de drenaj trebuie să fie din
materiale rezistente la acizi, cum ar fi plasticul. Nu este permis
metalul, cum ar fi oțelul sau cuprul.
▪ Pentru a proteja boilerul, nu trebuie să existe aer în instalație.
Boilerul are două guri de aerisire, una la schimbătorul de căldură
și cealaltă la pompă. Asigurați-vă că aerul este eliminat complet la
fiecare umplere cu apă. Aerisiți caloriferele, dacă este cazul.
▪ Dacă boilerul va fi racordat la o instalație veche de apă caldă
menajeră/încălzire centrală, mai întâi inspectați vizual instalația
veche. Instalația trebuie să fie conformă cu capacitatea boilerului
și să nu împiedice funcționarea eficientă a acestuia. Se va spăla
mizeria din tubulatura veche și se vor verifica filtrele.
▪ Dacă materialul tubulaturii vechi nu are barieră de oxigen, atunci
trebuie separat de circuitul boilerului prin intermediul unui
schimbător de căldură al plăcii și se va instala o a doua pompă
pentru circulația necesară.
▪ Dacă valoarea presiunii din interfața de utilizare a boilerului scade
în mod repetat, cel mai probabil există o pierdere în instalație.
Verificați instalația pentru a o repara.
▪ În cazul preîncălzirii solare a apei calde menajere de la un
rezervor solar, instalați termostatul de amestec la evacuarea apei
calde menajere și la admisie.

4.8.4

▪ Pe cablajul fix se va instala un întrerupător principal sau alte
mijloace de deconectare, cu separarea contactelor la toți polii,
asigurând astfel deconectarea completă la supratensiune de
categoria a III-a.
▪ Aveți grijă să instalați legătura la pământ. Nu conectați
împământarea unității la o conductă de utilități, la un paratrăsnet
sau la o linie de împământare telefonică. Împământarea
incompletă poate duce la electrocutare și incendii.
▪ La realizarea conexiunilor electrice, nu trebuie să existe curent
prin cablul rețelei electrice, iar comutatorul principal trebuie să fie
închis.
▪ La realizarea conexiunilor electrice, asigurați-vă că sunt bine
fixate cablurile și că sunt strâns conectate și stabile.
▪ Cablul rețelei electrice trebuie să fie echivalent cu H05RN-F
(2451EC57), aceasta fiind cerința minimă.
▪ Boilerul nu este autorizat să funcționeze la altitudini de peste 2000
de metri deasupra nivelului mării.
Țineți cont de punctele menționate mai jos când efectuați cablarea la
regleta de conexiuni a sursei de alimentare.

a
L
N

a<b
b

Indicaţii pentru conectarea cablajului
electric

AVERTIZARE

PERICOL

Nu schimbați între ei conductorii de alimentare L și
conductorul de nul N.

Înainte de a lucra la circuitul electric, deconectaţi
întotdeauna unitatea de la reţeaua electrică.

PERICOL
Nu folosiţi ţevile de gaz şi apă pentru împământare şi
asiguraţi-vă că nu au mai fost folosite în acest scop.
Nerespectarea acestei indicaţii absolvă producătorul de
orice răspundere.

AVERTIZARE
Numai personalul autorizat are dreptul să realizeze
conexiunile electrice ale unităţii. Nerespectarea acestei
avertizări va duce la pierderea garanţiei. Producătorul nu
răspunde pentru daunele care pot să apară din această
cauză.

4.8.5

Indicaţii pentru conectarea opţiunilor la
boiler

AVERTIZARE

PERICOL

Utilizaţi un circuit electric de alimentare special alocat. Nu
folosiţi niciodată un cablu al sursei de alimentare în comun
cu un alt aparat.

conectorul X2M are 230 V c.a.

Unitatea funcționează cu alimentare la 230 V c.a. 50 Hz. Pachetul
include un cablu de alimentare. Cablul de alimentare va fi conectat
la rețeaua electrică de către un electrician, conform legislației în
vigoare.

a
3×0.75 TTR / 230 V
H05RN

a
b
Cat. III

Cat. III

b
1~ 230 V
50 Hz

Echipamentul opțional se conectează la conectori, care se află pe
exteriorul cutiei de distribuție. Nu deschideți cutia de distribuție
pentru a conecta echipamentul opțional.
Conector

Conectare

Senzor NTC solar

Unități de comandă a temperaturii

X1M

1-2

Termostat de încăpere Daikin

X1M

3-4

Senzor exterior

X1M

5-6

Senzorul rezervorului de stocare a
apei calde menajere

X1M

7-8

Alimentare externă (230 V c.a.)

X2M

3-4

Termostat de încăpere pornit-oprit*

X2M

5-6

Termostatul de încăpere pornit-oprit* trebuie să aibă contact uscat
fără tensiune (230 V c.a.)

Disjunctor de protecție (2 A)
Disjunctor de siguranță pentru scurgerea la pământ
Supratensiune categoria III

▪ Lucrarea electrică se va efectua conform manualului de instalare
și reglementărilor sau normelor naționale de procedură.
▪ Capacitatea insuficientă sau o lucrare electrică incompletă poate
duce la electrocutare sau incendiu.
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(7-8) (5-6)

(3-4) (1-2)

1
8

X2M

Cablarea opțiunilor care urmează să fie conectate la conectorul
intern trebuie să iasă din unitate prin manșoanele pentru cabluri.
Manșoanele pentru cabluri trimise împreună cu unitatea trebuie să
fie asamblate pe placa de jos a boilerului în cazul conectării acestor
opțiuni. Mai jos găsiți amplasarea manșoanelor pentru cabluri.

PG9 PG9
PG7 PG7

Găurile speciale pentru manșoanele pentru cabluri din placa de jos
sunt acoperite cu material izolator. Dacă folosiți manșoanele, trebuie
să găuriți materialul izolator.
Notă: Pentru a monta manșoanele pentru cabluri, trebuie să
deschideți unitatea. Consultați "4.1 Pentru a deschide unitatea" 4
[ 9]
pentru a avea acces în interiorul boilerului.
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4.8.6

Schema cablajului
PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
Deconectaţi reţeaua electrică cu cel puţin 10 minute
înainte de a interveni

Modelele D2CND028A1AB, D2CND028A4AB, D2CND035A1AB şi D2CND035A4AB

Modelele D2TND028A4AB şi D2TND035A4AB

7 8

Manual de instalare

16

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
3P469346-5N – 2019.11

4 Instalarea
Simboluri:

Parte

Element

Descriere

X2M

Conector
X1-X2

Opțiune
Cablarea depinde de model
Cutie de distribuție

4.8.7

Descriere
Regletă de conexiuni pentru
înaltă tensiune

Indicaţii pentru conectarea tubulaturii de
condensare

PLACĂ CIRCUITE IMPRIMATE
X4M

PERICOL

Borna principală

Pentru a preveni pierderile de gaze de ardere (intoxicarea),
oala de condensare se va monta la locul său înainte de
darea în exploatare.

Cablajul de împământare

15

Cablul numărul 15
Procurare la fața locului

1

Mai multe variante de cablare

Legendă:
Parte

Conector

Descriere

PCB1

—

Placă principală cu circuite
imprimate

PCB2

X3

Placă circuite imprimate cu
indicator de stare

PCB3

X9

Adaptor LAN (var iCAN)

P1

X2-X11

Pompă boiler

F1

X1-X11

Ventilator

GV1

X11

Supapă de gaz

IT1

X1

Transformator aprindere

3WV1

X13

Motorul pas cu pas al supapei de
derivaţie a apei calde menajere/
încălzirii centrale

WPS1

X4

Senzor de presiune apă

DHW FS1

X4

Senzor de debit pentru apă caldă
menajeră (pentru modelele
D2C*)

IE1

X5

Intrare ionizare

K1

X2M

Cablu reţea de alimentare

K2

X2M

Termostat de încăpere pentru
pornire-oprire

HE1

X11

Termostat supraîncălzire

NTC1

X1M

Senzor de temperatură
exterioară

NTC2

X4

Senzor de temperatură a
debitului

NTC3

X4

Senzor de temperatură a
returului

NTC4

X4

Senzor de temperatură pentru
tiraj

NTC5

X4

Senzor de temperatură pentru
apă caldă menajeră

Oala de condensare se va racorda la un drenaj printr-un racord
deschis.
Precauţiile valabile pentru tubulatura de condensare sunt:
▪ Înclinarea orizontală a tubulaturii trebuie să fie de minimum
45 mm/metru.
▪ Tubulatura externă va fi cât mai scurtă posibil sau termoizolată
pentru a preveni îngheţarea, în funcţie de condiţiile climatice ale
instalaţiei pe timpul iernii.
▪ Asiguraţi-vă că sistemul de evacuare a condensului, tubulatura şi
racordurile sunt fabricate din material antiacid, cum ar fi plasticul.
AVERTIZARE
Evacuarea oalei de condensare nu trebuie modificată sau
blocată.
ATENȚIE
Diametrul conductei de evacuare a condensului trebuie să
fie suficient de mare pentru a nu împiedica curgerea apei
condensate.
AVERTIZARE
Dacă conducta de evacuare se află în exterior, luaţi măsuri
împotriva îngheţului.

(pentru modelele D2C*)
NTC5

X1M

Senzorul rezervorului de stocare
a apei calde menajere
(pentru modelele D2T*)

NTC6

X1M

Senzor solar de temperatură
pentru apă caldă menajeră

Ext1

X8

BCC (placa cu cipul boilerului)

Ext2

X10

Interfaţă prezentare computer
personal

Ext3

X1M

Termostat de încăpere Daikin

Ext4

X2M

Alimentare externă (230 V c.a.)

Ext5

X2M

Rezervată, nu se utilizează

X1M

X4-X11-X12

Regletă de conexiuni pentru
joasă tensiune

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
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Indicaţii pentru capătul tubulaturii de
condensare

Tubulatura de condensare se poate racorda la un capăt prin
modalitățile arătate mai jos:
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Ajunge într-o conductă în sol

AVERTIZARE
Asigurați-vă că este prevăzută o admisie de aer către
exterior de cel puțin 150 cm².

ATENȚIE
a

b

Circuitele flexibile ale gazelor de tiraj
NU pot fi folosite în secțiunile cu
racordare orizontală.
ATENȚIE
Tipul de tiraj racordat se va afla pe eticheta de identificare.

≥450 mm

INFORMAȚIE
a
b

Unitatea este prevăzută cu o clapetă de tiraj internă pentru
a preveni fluxul de retur de la coșul comun.

Sifon
Conductă în sol

Ajunge într-o conductă exterioară de scurgere

Instalații de tiraj aprobate
Alegeți un tip de tiraj în concordanță cu locul de amplasare.
Tipurile de tiraj aprobate sunt scrise pe eticheta de identificare.
Capătul tirajului
Amplasarea capetelor în acoperiș sau în perete față de deschiderile
pentru aerisire se va face conform reglementărilor naționale.
▪ Boilerul se va instala astfel încât capătul să fie expus în aer liber.
▪ Amplasarea capătului trebuie să permită întotdeauna trecerea
liberă a aerului.

a

a

Capătul deschis direct în rigolă, sub nivelul solului, dar
deasupra nivelului solului

Ajunge într-un puț filtrant special conceput

▪ La capătul tirajului pot să apară emanații. Evitați pozițiile în care
acestea pot deranja.
▪ Pentru o singură conductă de tiraj trecută prin perete, distanța
minimă față de un material combustibil trebuie să fie de 25 mm.
Pentru conducta de admisie a aerului și instalațiile concentrice,
distanța față de materialul combustibil este de 0 (zero) mm.
▪ Este esențial să vă asigurați că gazele de ardere care ies pe la
capăt nu pot pătrunde din nou în clădire sau în alte clădiri prin
ventilatoare, ferestre, uși, alte surse de infiltrare naturală a aerului
sau prin ventilare forțată.

b

▪ Lungimea minimă a conductei de tiraj trebuie să fie de 50 cm.
Consultați reglementările locale şi naţionale.

4.8.10

a

a
b

Capătul deschis direct în rigolă, sub nivelul solului, dar
deasupra nivelului solului
chiuvetă, bazin, cadă sau duș

NOTIFICARE
Dacă este cazul, folosiţi o pompă de drenare a
condensului acolo unde capătul conductei de condensare
este sub nivelul puţului filtrant.

4.8.9

Indicaţii pentru conectarea boilerului la
instalaţia gazelor de ardere
PERICOL
Există riscul intoxicării din cauza gazelor de ardere care
scapă în încăperile închise ce nu sunt aerisite
corespunzător.
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Instalaţii de tiraj valabile

În această parte vă sunt oferite informaţii despre diferite instalaţii de
tiraj. Instrucţiunile de montare corectă a instalaţiilor de tiraj sunt
incluse în ambalajul componentelor tirajului, dar aveţi şi instrucţiuni
privind tăierea conductei de tiraj, dacă este cazul.
PERICOL
Tubul tirajului trebuie să fie înclinat la 3° faţă de unitate,
pentru a permite condensului să curgă înapoi în boiler şi să
iasă din drenajul condensului. În cazul în care tirajul are o
cădere internă, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile livrate
împreună cu componentele tirajului.
NOTIFICARE
Componentele opţionale prezentate în dreptunghi se
folosesc dacă este cazul.

Tipul C13x (instalaţie de tiraj concentrică)
Boilerul trage aerul de ardere din exterior printr-o conductă coaxială
concentrică montată pe un perete exterior și evacuează gazele arse
în exterior prin peretele exterior.

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
3P469346-5N – 2019.11
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L

a

a

b

c

d

e

f

L
a

Lungimea conductei tirajului
Distanța de la buza exterioară a capătului până la
peretele exterior, a≤50 mm

Notă: Conductele tirajului se introduc 45 mm în coturi și
prelungitoare.

L
a

Set capăt prin perete 60/100

b
c
d
e
f

Cot la 90° de 60/100
Cot la 45° de 60/100
Cot la 30° de 60/100
Cot de inspecție de 60/100
Prelungitor 60/100
L = 500-1000 mm

Tipul C33x (instalaţie de tiraj concentrică)
Boilerul trage aerul de ardere din exterior și evacuează gazele arse
în exterior printr-o conductă coaxială concentrică din acoperiș.

Opțional:

Evacuările capetelor de la circuitele separate de ardere și alimentare
cu aer se vor monta într-un pătrat cu latura de 50 cm, iar distanța
între planurile celor două orificii va fi mai mică de 50 cm.

Lungime admisă tiraj pentru C13x
Concentric 60/100 mm(a)

7,0 m

Concentric 80/125 mm(a)

33,6 m

(a)

Incluzând 1 cot la 90°

Lungimea echivalentă a elementelor opționale
Cot la 90° de 60/100 mm

1,5 m

Cot la 45° de 60/100 mm

1,0 m

Cot la 30° de 60/100 mm

1,0 m

Cot la 90° de 80/125 mm

1,5 m

Cot la 45° de 80/125 mm

1,0 m

Cot la 30° de 80/125 mm

1,0 m

Lungimea tirajului de 60/100 poate fi prelungită până la
19,9 metri reglând parametrul C3 la 5. Consultaţi instrucţiunile
de deservire pentru această operaţiune.
Lungimea tirajului de 80/125 poate fi prelungită până la 99 metri
reglând parametrul C3 la 5. Consultaţi instrucţiunile de
deservire pentru această operaţiune.
Din lungimea permisă a tirajului se scade lungimea echivalentă a
coturilor.
Stabilirea lungimii tirajului
Lungimea conductei de tiraj (L) se măsoară din buza cotului până la
capătul tirajului.
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Instalaţie de tiraj de 80/125 mm
a

Pentru a creşte lungimea maximă admisă a conductei de tiraj, se pot
folosi conductele de tiraj concentrice de 80/125 mm în locul celor de
60/100 mm. În acest caz, instalaţiile de tiraj C13x şi C33x trebuie să
înceapă cu un adaptor de la 60/100 la 80/125 cuplat la evacuarea
tirajului.

b

a
e
c
d
c

a

d

Componentele de folosit pentru tirajul de 80/125 sunt prezentate mai
jos:

a

f

Adaptor de la 60/100 la 80/125

g

h

b

c

d

e

f

i
L

a
b

Capăt acoperiș 60/100
Set de evacuare prin acoperiș înclinat
a
b
c
d
e
f

Opțional:
c
d
e
f
g
h
i

Cot la 45° de 60/100
Prelungitor 60/100 mm
Set de evacuare prin acoperiș drept
Cot la 90° de 60/100
Cot la 45° de 60/100
Cot la 30° de 60/100
Prelungitor 60/100
L = 500-1000 mm

Set capăt prin perete de 80/125 (tip C13)
Set capăt prin acoperiş de 80/125 (tip C33)
Cot la 90° de 80/125
Cot la 45° de 80/125
Cot la 30° de 80/125
Prelungitor de 80/125
L = 500-1000 mm

Tipul C43x (instalaţie de tiraj concentrică)

Lungime admisă tiraj pentru C33x
Concentric 60/100 mm

7,6 m

Concentric 80/125 mm

34,4 m

Lungimea echivalentă a elementelor opționale
Cot la 90° de 60/100 mm

1,5 m

Cot la 45° de 60/100 mm

1,0 m

Cot la 30° de 60/100 mm

1,0 m

Cot la 90° de 80/125 mm

1,5 m

Cot la 45° de 80/125 mm

1,0 m

Cot la 30° de 80/125 mm

1,0 m

Mai multe surse de încălzire aspiră aerul de combustie din exterior
prin deschiderea circulară a instalaţiei de tiraj echilibrat şi etanş a
încăperii şi evacuează gazele de ardere în exterior prin acoperiş,
printr-o conductă internă rezistentă la umezeală.
Coşul comun este o instalaţie care face parte din clădire şi are un
marcaj CE separat. Legătura între boiler şi coloană şi cea între boiler
şi instalaţia de admisie a aerului se va obţine prin intermediul Daikin.

Lungimea tirajului de 60/100 pe verticală poate fi prelungită până la
20,7 metri reglând parametrul C3 la 5 din interfaţa de utilizare.
Consultaţi instrucţiunile de deservire pentru această operaţiune.
Lungimea tirajului de 80/125 pe verticală poate fi prelungită până la
99 metri reglând parametrul C3 la 5 din interfaţa de utilizare.
Consultaţi instrucţiunile de deservire pentru această operaţiune.

Din lungimea permisă a tirajului se scade lungimea echivalentă a
coturilor.
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a

b c

d

Tipul C53x (instalaţie de tiraj cu două conducte)

e

f

g

h

i

Aerul este asigurat și gazele de ardere sunt evacuate din/în
atmosferă în zone cu presiune diferită. Boilerul trage aerul de ardere
din exterior printr-o conductă orizontală montată pe un perete
exterior și evacuează gazele arse în exterior prin acoperiș.
Capetele pentru asigurarea aerului de combustie și pentru
evacuarea produselor de ardere nu vor fi instalate pe pereți opuși ai
clădirii.

L
a
b
c
d

Racord în T flexibil al boilerului de 100 sau 130
Prelungitor de 60 mm
Racord coş 60/100
Cot de 60/100 la 90°

e
f
g
h
i

Cot la 90° de 60/100
Cot la 45° de 60/100
Cot de inspecţie de 60/100
Cot la 30° de 60/100
Prelungitor 60/100
L = 500-1000 mm

Opţional:

Lungimea maximă admisă a conductei de tiraj până la coşul
comun este de 2 metri + 1 cot de 60/100 la 90°.
La unităţile de tip C43x, nu este permisă curgerea condensului în
unitate.

Tipul C63x (instalaţie de tiraj concentrică)

a
g

INFORMAȚIE
Tipul de tiraj C63 nu se aplică pentru Belgia.
Pentru a instala boilerul ca opțiune C63x, trebuie să folosiți datele
următoare pentru a stabili diametrele și lungimile corecte ale
instalației de tiraj.

b

pentru D2C/T...ND028
▪ Temperatură nominală produse de ardere: 83,4°C
▪ Debit al masei produselor de ardere: 12,35 g/s
▪ Temperatură supraîncălzire produse de ardere: 92,2°C

c
f

d

c

▪ Temperatură minimă produse de ardere: 30,8°C
▪ Diferenţă de presiune maximă admisă între admisia aerului şi
evacuarea gazelor de ardere (inclusiv presiunea vântului): 135 Pa

e

h

i

j

pentru D2C/T...ND035
▪ Temperatură nominală produse de ardere: 88,4°C
▪ Debit al masei produselor de ardere: 15,47 g/s

L

▪ Temperatură supraîncălzire produse de ardere: 99,5°C
▪ Temperatură minimă produse de ardere: 31,2°C
▪ Diferenţă de presiune maximă admisă între admisia aerului şi
evacuarea gazelor de ardere (inclusiv presiunea vântului): 185 Pa
pentru D2C/T...ND028 şi D2C/T...ND035
▪ Debit minim al masei produselor de ardere: 2,2 g/s
▪ Conţinut de CO2 la intrarea nominală a căldurii: 8,8%
▪ Tiraj maxim admis: 50 Pa
▪ Boilerul trebuie să fie conectat la un sistem cu caracteristicile
următoare: T120 P1 W
▪ Temperatura maximă admisă a aerului de combustie: 50°C
▪ Raportul de recirculare maxim admis cu vânt este 10%
▪ Capetele pentru asigurarea aerului de combustie şi pentru
evacuarea produselor de ardere nu vor fi instalate pe pereţi opuşi
ai clădirii.
▪ Se admite scurgerea condensului în unitate.

a
b
c
d
e
f

Capăt acoperiș 80 mm
Set de evacuare prin acoperiș drept
Prelungitor de 80 mm
Admisie aer 80 mm
Adaptor de la 60/100 la 80 80
Cot la 90° de 80 mm

g
h
i
j

Set de evacuare prin acoperiș înclinat
Cot la 45° de 80 mm
Cot la 90° de 80 mm
Prelungitor de 80 mm
L = 500-1000-2000 mm

Opțional:

Lungime admisă tiraj pentru C53x
Conductă admisie aer 80 mm

54 m

Conductă evacuare gaze de ardere 80 mm

54 m

Lungimea echivalentă a elementelor opționale
Cot la 45° de 80 mm
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Lungimea echivalentă a elementelor opționale
Cot la 90° de 80 mm

2,0 m

Din lungimea permisă a tirajului se scade lungimea echivalentă a
coturilor.
Notă: Lungimea admisiei aerului este de 3 metri. Dacă se folosește
o admisie a aerului mai lungă, lungimea conductei de evacuare a
gazelor de ardere trebuie redusă cu aceeași lungime.

Tipul C83x (instalaţie de tiraj cu două conducte)
Boilerul trage aerul de ardere din exterior printr-o conductă separată
trecută prin peretele exterior şi evacuează gazele arse într-o
instalaţie comună pentru gazele de ardere.

a
b
c

b

Coşul comun este o instalaţie care face parte din clădire şi are un
marcaj CE separat. Legătura între boiler şi coloană şi cea între boiler
şi instalaţia de admisie a aerului se va obţine prin intermediul Daikin.

d

La unităţile de tip C83x, nu este permisă curgerea condensului în
unitate.

f

a

b

c

d

d

e

g

h

f
g
h

Cot la 45° de 80 mm
Cot la 90° de 80 mm
Prelungitor de 80 mm
L = 500-1000-2000 mm

i

j

L

L
Placa peretelui
Prelungitor de 80 mm
Adaptor de la 60/100 la 80 80
Cot la 90° de 80 mm
Admisie aer 80 mm

h

e

f

a
b
c
d
e

g

Boilerul trage aerul de combustie din exterior prin deschiderea
circulară din coloană (coş) şi evacuează gazele arse prin conducta
gazelor arse deasupra acoperişului.

Set Flex PP Dn 60-80 sau Dn 80
Distanţier
Prelungitor Flex PP de 80 mm
Racord Flex-Flex PP de 80 mm
Legătura coşului de 60/100 sau 80/125
Cot la 90° de 60/100 mm (ieşire boiler)

g
h
i
j

Cot de inspecţie de 60/100
Cot la 30° de 60/100
Cot la 45° de 60/100
Prelungitor de 80/125
L = 500-1000 mm

Opţional:

Opţional:

Tipul C93x

a
b
c
d
e
f

În loc de 60/100, se pot utiliza conductele gazelor de ardere de
80/125 la evacuarea boilerului. În acest caz, se utilizează
componentele de mai jos:

a

b

a
b
c
d
e

c

d

e

Adaptor de la 60/100 la 80/125
Cot la 90° de 80/125
Cot la 45° de 80/125
Cot la 30° de 80/125
Prelungitor de 80/125
L = 500-1000 mm

Lungime admisă tiraj pentru C93x
Coloană
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Secţiune
transversală
coş

Parametru
C3
"3"

"5"
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Lungime admisă tiraj pentru C93x
60-100
Concentric

circulară şi plană

100

8,0

21

DN 60 Flex

circulară şi cu
asperităţi

106

3,7

9,8

DN 60 Flex

circulară şi cu
asperităţi

100

2,7

7,0

DN 60 Flex

pătrată şi cu
asperităţi

95

3,8

9,9

DN 60 Flex

pătrată şi cu
asperităţi

90

2,8

7,4

80-125
Concentric

circulară şi plană

124

34

100

DN 80 Flex

circulară şi cu
asperităţi

140

18,2

53,5

DN 80 Flex

circulară şi cu
asperităţi

130

11,6

34,1

Lungime admisă tiraj pentru B53
Conductă gaze de ardere 60 mm

15,0 m

Conductă gaze de ardere 80 mm

100,0 m

Lungimea echivalentă a elementelor opționale
Cot la 90° de 60 mm

1,5 m

Cot la 45° de 60 mm

1,0 m

DN 80 Flex

circulară şi cu
asperităţi

120

4,4

13,0

Cot la 90° de 80 mm

2,0 m

DN 80 Flex

pătrată şi cu
asperităţi

140

23,8

69,9

Cot la 45° de 80 mm

1,0 m

DN 80 Flex

pătrată şi cu
asperităţi

130

20,6

60,6

Din lungimea permisă a tirajului se scade lungimea echivalentă a
coturilor.

DN 80 Flex

pătrată şi cu
asperităţi

120

14,8

43,5

DN 80 Star

pătrată şi cu
asperităţi

140

58

169,5

DN 80 Star

pătrată şi cu
asperităţi

120

40,7

119,0

a

b

Lungimea echivalentă a elementelor opţionale
Cot la 45° de 60/100 mm

1,0 m

Cot la 90° de 60/100 mm

1,5 m

Cot la 45° de 80/125 mm

1,0 m

Cot la 90° de 80/125 mm

1,5 m

c

d

Lungimea maximă admisă a conductei de tiraj până la coşul
comun este de 2 metri + 1 cot de 60/100 la 90°.

L

Din lungimea permisă a tirajului se scade lungimea echivalentă a
coturilor.

Tipul B53 (instalație de tiraj deschisă)
AVERTIZARE
Asigurați-vă că este prevăzută o admisie de aer către
exterior de cel puțin 150 cm².

e

a
b

Cot la 90° de 60 mm
Prelungitor de 60 mm

c
d
e

Cot la 90° de 60 mm
Cot la 45° de 60 mm
Prelungitor de 60 mm
L= 250-500-1000-1500-2000 mm

Opțional:

Boiler trage aerul de combustie din încăperea instalării și evacuează
gazele de ardere prin circuitul tirajului deasupra acoperișului (1).

Codurile de comandă ale componentelor tirajului

Boiler trage aerul de combustie din încăperea instalării și trimite
gazele de ardere prin coșul rezistent la umiditate deasupra
acoperișului (2).

Seturile de tiraj necesare și/sau componentele suplimentare pot fi
comandate de la Daikin cu codurile de comandă date în tabelul de
mai jos:
Componentă tiraj

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
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Cod de comandă

Set capăt prin perete 60/100 (C13x)

DRWTER60100AA

Set capăt prin perete 80/125 (C13x)

EKFGW6359

Set capăt prin acoperiș 60/100 (C33x)

EKFGP6837

Set capăt prin acoperiș 80/125 (C33x)

EKFGP6864

Teu de 60/100 cu punct de măsurare

EKFGP4667

Cot la 90° de 60/100 mm (ieșire boiler)

DRMEEA60100BA

Cot la 90° de 60/100

EKFGP4660

Cot la 90° de 80/125

EKFGP4810

Cot la 45° de 60/100

EKFGP4661
Manual de instalare
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4 Instalarea
Componentă tiraj

Cod de comandă

4.9

Pentru a umple instalaţia cu apă

Cot la 45° de 80/125

EKFGP4811

Cot la 30° de 60/100

EKFGP4664

ATENȚIE

Cot la 30° de 80/125

EKFGP4814

Umplerea cu apă se va face când boilerul este în starea de
aşteptare.

Conductă prelungitoare 60/100

500 mm

EKFGP4651

1000 mm

EKFGP4652

Metoda 1

500 mm

EKFGP4801

(Pentru modelele D2TND028A4AB şi D2TND035A4AB)

1000 mm

EKFGP4802

18°/22°

EKFGS0518

23°/27°

EKFGS0519

25°/45°

EKFGP7910

43°/47°

EKFGS0523

48°/52°

EKFGS0524

53°/57

EKFGS0525

18°/22°

EKFGT6300

23°/27°

EKFGT6301

25°/45°

EKFGP7909

43°/47°

EKFGT6305

48°/52°

EKFGT6306

53°/57°

EKFGT6307

Set de evacuare prin acoperiș
drept

60/100

EKFGP6940

80/125

EKFGW5333

Suport de perete

DN.100

EKFGP4631

DN.125

EKFGP4481

Conductă prelungitoare 80/125
Set de evacuare prin acoperiș
înclinat 60/100

Set de evacuare prin acoperiș
înclinat 80/125

Adaptor de la 60/100 la 80/125
Racord în T flexibil al boilerului
Flex + cot de sprijin
Legătura coșului

DRDECO80125BA
100 mm

EKFGP6368

130 mm

EKFGP6215

60/100

EKFGP6354

4
7

a

5

6
a

Utilizaţi un separator sau o supapă de reţinere dublă
conform reglementărilor locale.

După executarea cu atenţie a tuturor legăturilor instalaţiei, efectuaţi
etapele următoare:
1

Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare principală. Din
cauza presiunii scăzute, în interfaţa de utilizare va apărea codul
de eroare "Err HJ-09" şi ledul de stare va fi roşu.

2

Deschideţi toate robinetele caloriferelor.

3

Puneţi toate supapele de separare în poziţia închisă.

4

Conectaţi conducta sursei de apă proaspătă la supapa 5.
Deschideţi supapele 1, 2, 3, 4, 5, 6.

EKFGP4678

6

80/125

EKFGS4828

Rotiţi uşor supapa 7 în poziţia deschisă până când presiunea
ajunge la circa 0,8 bari pentru instalaţiile cu înălţimi maxime de
6 metri. Pentru instalaţii cu înălţimi mai mari, consultaţi
"4.5 Cerinţele pentru instalaţia de încălzire centrală" 4
[ 11]
pentru a stabili presiunea de umplere. Umplerea se va face
încet. Dacă presiunea depăşeşte 0,8 bari, codul de eroare va
dispărea şi ledul de stare va deveni albastru. Închideţi supapa
7.

7

Închideţi supapa 5. Scoateţi bucla de umplere dacă este o
cerinţă a reglementărilor locale.

8

Verificaţi circuitul de încălzire centrală - mai ales racordurile
circuitului - pentru a depista pierderile.

9

Asiguraţi-vă că supapele de aerisire automate aflate pe pompă
şi schimbătorul căldură sunt deschise. Aerisiţi manual instalaţia
cu ajutorul şuruburilor de aerisire de la calorifere. După aerisire,
asiguraţi-vă că şuruburile sunt strânse.

Cot la 45° de 80 mm

EKFGW4086
500 mm

EKFGW4001

1000 mm

EKFGW4002

2000 mm

EKFGW4004

Adaptor de la 60/100 la 80/80

DRDECOP8080BA

Admisie aer 80 mm (set C53)

EKFGV1102

Admisie aer 80 mm (set C83)

EKFGV1101

Set Flex PP DN.80 (set C93)

EKFGP2520

Set Flex PP DN.60/80 (set C93)

EKFGP1856
10 m

EKFGP6340

15 m

EKFGP6344

10 Dacă, după aerisire, presiunea scade sub 0,8 bari, completaţi
cu apă până când presiunea revine la 0,8 bari.

25 m

EKFGP6341

11 Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare.

50 m

EKFGP6342

Racord Flex - Flex PP 80

EKFGP6324

Distanțier PP de la 80 la 100 mm

EKFGP6333

Cot la 90° de 60 mm

DR90ELBOW60AA

Cot la 45° de 60 mm

24

3

60/100

EKFGW4085
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A

EKFGS0257

EKFGP6864

Conductă prelungitoare 60 mm

1

B

60/130

Cot la 90° de 80 mm

Prelungitor Flex PP de 80 mm

F

D

5

Set capăt acoperiș 80 mm

Conductă prelungitoare 80 mm

E

Metoda 2
(Pentru modelele D2CND028A4AB şi D2CND035A4AB)

DR45ELBOW60AA
500 mm

DREXDUC0500AA

1000 mm

DREXDUC1000AA

D2CND028+035A1/4AB + D2TND028+035A4AB
Boiler cu condensare montat pe perete
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4 Instalarea
E

D
1

F
2

B

A
4

5

7

a

6

Presiunea sistemului poate fi monitorizată prin interfaţa de
utilizare.

7

Asiguraţi-vă că supapele de aerisire automate aflate pe pompă
şi schimbătorul căldură sunt deschise. Aerisiţi manual instalaţia
cu ajutorul şuruburilor de aerisire de la calorifere. După aerisire,
asiguraţi-vă că şuruburile sunt strânse.

8

3

a

pentru instalaţia de încălzire centrală" 4
[ 11] pentru a stabili
presiunea de umplere. Umplerea se va face încet. Dacă
presiunea depăşeşte 0,8 bari, codul de eroare va dispărea şi
ledul de stare va deveni albastru. Închideţi supapa de umplere.

6

a

Utilizaţi un separator sau o supapă de reţinere dublă
conform reglementărilor locale.

După executarea cu atenţie a tuturor legăturilor instalaţiei, efectuaţi
etapele următoare:
1

Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare principală. Din
cauza presiunii scăzute, în interfaţa de utilizare va apărea codul
de eroare "Err HJ-09" şi ledul de stare va fi roşu.

2

Deschideţi toate robinetele caloriferelor.

3

Puneţi toate supapele de separare în poziţia închisă.

4

Racordaţi bucla de umplere la supapele 7 şi 8.

5

Puneţi supapele 1, 3, 5, 6 şi 8 în poziţia deschisă.

6

Deschideţi uşor supapa 7 până când presiunea ajunge la circa
0,8 bari pentru instalaţiile cu înălţimi maxime de 6 metri. Pentru
instalaţii cu înălţimi mai mari, consultaţi "4.5 Cerinţele pentru
instalaţia de încălzire centrală" 4
[ 11] pentru a stabili presiunea
de umplere. Umplerea se va face încet. Dacă presiunea
depăşeşte 0,8 bari, codul de eroare va dispărea şi ledul de
stare va deveni albastru. Închideţi supapa 7.

a

Supapa de umplere

8

Dacă, după aerisire, presiunea scade sub 0,8 bari, completaţi
instalaţia cu apă până când presiunea revine la 0,8 bari.

9

Verificaţi circuitul de încălzire centrală - mai ales racordurile
circuitului - pentru a depista pierderile.

10 Deconectaţi unitatea de la reţeaua de alimentare.

4.10

Conversia pentru utilizare cu un alt
tip de gaz
AVERTIZARE
Operaţiune de conversie a gazelor poate fi executată
numai de către persoane autorizate.

7

Puteţi monitoriza presiunea sistemului prin intermediul interfeţei
de utilizare.

8

Asiguraţi-vă că supapele de aerisire automate aflate pe pompă
şi schimbătorul căldură sunt deschise. Aerisiţi manual instalaţia
cu ajutorul şuruburilor de aerisire de la calorifere. După aerisire,
asiguraţi-vă că şuruburile sunt strânse.

Decuplaţi boilerul de la reţeaua electrică înainte a începe
conversia gazelor.

Dacă, după aerisire, presiunea scade sub 0,8 bari, completaţi
cu apă până când presiunea revine la 0,8 bari.

Doar pentru Belgia

9

PERICOL

INFORMAȚIE

Conversia gazului de la gaz natural la gaz propan poate fi
realizată numai de către departamentul de service Daikin
Belux. Contactați departamentul de service Daikin Belux
pentru a organiza o întâlnire la fața locului.

10 Puneţi supapa 8 în poziţia închisă. Scoateţi bucla de umplere
dacă este o cerinţă a reglementărilor locale.
11 Verificaţi circuitul de încălzire centrală - mai ales racordurile
circuitului - pentru a depista pierderile.
12 Deconectaţi boilerul de la reţeaua de alimentare.

4.10.1

Metoda 3
(Pentru modelele D2CND028A1AB şi D2CND035A1AB)
După executarea cu atenţie a tuturor legăturilor instalaţiei, efectuaţi
etapele următoare:
1

Conectaţi unitatea la reţeaua de alimentare principală. Din
cauza presiunii scăzute, în interfaţa de utilizare va apărea codul
de eroare "Err HJ-09" şi ledul de stare va fi roşu.

2

Deschideţi toate robinetele caloriferelor.

3

Puneţi toate supapele de separare în poziţia verticală
(deschisă).

4

Măsuraţi înălţimea apei instalaţiei (consultaţi "4.5 Cerinţele
pentru instalaţia de încălzire centrală" 4
[ 11]).

5

Rotiţi uşor supapa de umplere până când presiunea ajunge la
circa 0,8 bari pentru instalaţiile cu înălţimi maxime de 6 metri.
Pentru instalaţii cu înălţimi mai mari, consultaţi "4.5 Cerinţele
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Pentru a face conversia instalaţiei pentru
utilizare cu un alt tip de gaz

1

Deschideţi capacul frontal al unităţii conform descrierii din
manual.

2

Pentru a trece la gaze naturale, reglaţi şurubul de pe robinetul
de gaz la poziţia "1".

3

Pentru a trece pe GPL, reglaţi şurubul în poziţia "2".

4

Montaţi capacul frontal ţi conectaţi unitatea la reţeaua de
alimentare principală.
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5 Darea în exploatare

4.10.2

Pentru a modifica setările pentru
conversia gazelor

1

Intraţi în secţiunea meniului din interfaţa de utilizare. Selectaţi
setările de deservire cu butonul rotativ din stânga.

2

Apăsaţi pe butonul "Enter" şi alegeţi parola (742) folosind
butonul rotativ din dreapta şi apăsaţi din nou pe butonul "Enter".

3

Alegeţi parametrii "C" cu ajutorul butonului rotativ din stânga şi
apăsaţi pe butonul "Enter".

4

Alegeţi "CE" şi apăsaţi pe butonul "Enter". Vi se va cere din nou
parola. Alegeţi parola (115) şi apăsaţi pe butonul "Enter".

5

Alegeţi "C0" şi apăsaţi pe butonul "Enter".

6

Pentru a trece la GPL, alegeţi "1" cu butonul rotativ din dreapta
şi apăsaţi pe butonul "Enter". Pentru trece la gaze naturale,
alegeţi "0" cu butonul rotativ din dreapta şi apăsaţi pe butonul
"Enter".

7

5

5.2

Raportul aer-gaze: nu trebuie
reglat

Instalatorul nu trebuie să regleze raportul aer-gaze, deoarece
boilerul are o funcţie de adaptare electronică a gazelor.

5.3

Pentru a verifica pierderile de gaze
PERICOL
Înainte de a trece la pasul următor, trebuie efectuat acest
control.

1

Înainte de a conecta unitatea la reţeaua electrică, închideţi
supapele 1, 2 şi 3.

2

Conectaţi un manometru la contorul de gaze.

3

Deschideţi supapele 1, 2 şi 3.

INFORMAȚIE

4

Închideţi supapa 1.

Atunci când se efectuează o conversie, eticheta de
identificare trebuie marcată pentru a indica tipul de gaz
utilizat.

5

Reţineţi măsurătoarea manometrului şi aşteptaţi 10 minute.

6

După 10 minute, comparaţi măsurătoarea manometrului cu
valoarea iniţială. Dacă presiunea a scăzut, înseamnă că există
pierderi de gaze. Verificaţi circuitul gazului şi racordurile.

7

Repetaţi această procedură până când aveţi siguranţa că nu
mai există pierderi.

8

Închideţi supapa 1, scoateţi manometrul şi redeschideţi supapa
1.

Ieşiţi din ecranul meniului şi reveniţi la ecranul principal cu
ajutorul butonului "Înapoi".

Darea în exploatare
AVERTIZARE
Numai persoanele autorizate pot efectua darea în
exploatare.
ATENȚIE

1

Verificările preliminare ale circuitului electric, cum ar fi
continuitatea împământării, polaritatea, rezistenţa faţă de
pământ şi la scurtcircuit vor fi efectuate folosind un aparat
de măsură adecvat, de către o persoană competentă.

5.1

2

Pentru a umple oala de condensare

3

INFORMAȚIE
Apa trebuie turnată în tubul interior.
Umpleţi oala de condensare turnând 0,3 litri de apă de la evacuarea
gazelor de ardere a boilerului.

5.4

Pentru a da unitatea în exploatare

Legendă - interfață de utilizare:
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6 Predarea către utilizator
a

b

d
a
b
c
d
e
f
g

e

c

f

Înainte de activarea modului de analiză, dispozitivul de analiză
a gazului ar trebui montat la locul său pe conducta de
evacuare.

3

Pentru a activa modul de analiză, apăsați simultan pe
butoanele "Revocare" și "Meniu" timp de 5 secunde. Cu modul
de analiză, boilerul poate funcționa la capacitatea maximă și
minimă independent de solicitarea de căldură.

4

Când este activat modul de analiză, pe ecran va apărea
mesajul "tst - 100". Acest lucru înseamnă că boilerul
funcționează la capacitatea nominală. Verificați supapele de
CO2 la capacitatea nominală.

5

Pentru a comuta între capacitățile nominale și cele minime,
apăsați butonul "Mod". Pe ecran va apărea mesajul "tst - xx".
Acest lucru înseamnă că boilerul funcționează la capacitatea
minimă. Verificați supapele de CO2 la capacitatea minimă.

6

Pentru a ieși din modul de analiză, apăsați din nou simultan pe
butoanele "Revocare" și "Meniu" timp de 5 secunde. Modul de
analiză va fi dezactivat și boilerul va reveni la modul de
funcționare normal. De asemenea, modul de analiză se încheie
automat după 15 minute.

g

Buton rotativ stânga
Ecran LCD
Buton rotativ dreapta
Mod/Resetare
Indicator de stare
Revocare/Înapoi
Meniu/Enter

1

Asigurați-vă că instalația este umplută cu apă și aerisită
complet, conform descrierii din manual.

2

Verificați dacă sunt deschise supapele de separare de la
încălzirea centrală și de la apa caldă menajeră.

3

Verificați dacă este deschisă supapa de deservire a gazului.

4

Conectați unitatea la rețeaua de alimentare principală. Interfața
de utilizare va fi pornită.

5.4.1

2

Pentru a da în exploatare încălzirea
centrală

INFORMAȚIE
"xx" se referă la capacitatea minimă procentuală, iar
această valoare poate diferi în funcție de model.
Valorile CO2 trebuie să se încadreze în limitele specificate în tabelul
de mai jos.
Emisii CO2

Unitate

Valoare

Emisii CO2 la aport nominal și minim
de căldură (G20)

%

9,0 ± 0,8

Emisii CO2 la aport nominal și minim
de căldură (G31)

%

11,3 ± 1,0

Presiunea admisiei gazului

Unitate

Valoare

G20 (min./max.)

mbar

17/30

mbar

25/45

1

Setați modul la cel de iarnă cu ajutorul butonului "Mode" de pe
interfața de utilizare. (Pe ecran apar pictogramele și .)

G31 (min./max.)

2

Setați temperatura stabilită a încălzirii centrale la valoarea
maximă cu ajutorul butonului rotativ din stânga. Dacă sunt
conectate, asigurați-vă că toate comenzile externe, cum ar fi
senzorul exterior și termostatul de încăpere, sunt apelate pentru
încălzire.

5.4.3

3

Acum, comanda boilerului trece prin ordinea de aprindere.
Indicatorul de stare va lumina constant de culoare albastră
dacă a apărut flacăra.
va fi intermitentă când este activă
încălzirea centrală.

Capacitatea boilerului pentru încălzirea centrală se poate regla din
panoul de comandă. Dacă pierderea de căldură a instalaţiei este
mult mai mică decât cea a capacităţii nominale a boilerului, vă
recomandăm să reduceţi capacitatea nominală a boilerului la cea a
instalării. Consultaţi instrucţiunile de deservire pentru această
operaţiune.

INFORMAȚIE

5.4.4

După prima pornire, boiler nu îşi creşte capacitatea peste o
valoare prestabilită timp de circa 12 minute, chiar dacă
există cerere.

(Numai pentru modelele D2CND028 şi D2CND035 )

▪ Primele 0~2 minute: sistemul electronic de adaptare a
gazelor îşi face calibrarea.
▪ Următoarele 8~10 minute: boiler aplică funcţia de
temperatură scăzută a apei. Puteţi omite această
funcţie apăsând pe butonul "Revocare" timp de
5 secunde.

5.4.2

Pentru a da în exploatare încălzirea
centrală cu capacitatea stabilită

Pentru a măsura emisiile evacuate

Pentru a da în exploatare apa caldă
menajeră

1

Setați temperatura stabilită a apei calde menajere la valoarea
sa maximă cu ajutorul butonului rotativ din dreapta.

2

Deschideți complet robinetele de apă caldă și asigurați-vă că
apa curge liber prin acestea.

3

va fi intermitentă când este activă încălzirea apei menajere.

4

Măsurați temperatura apei calde menajere la admisie. (Apă
rece evacuată prin robinete)

5

Verificați dacă creșterea temperaturii apei calde menajere este
de circa 34°C.

NOTIFICARE
Asiguraţi-vă că toate supapele radiatorului sunt deschise şi
că este permisă circulaţia apei.
1

Comutați modul de funcționare la standby.
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6

Predarea către utilizator

După terminarea instalării şi darea în exploatare a instalaţiei,
instalatorul trebuie să facă predarea către proprietar.
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6 Predarea către utilizator
▪ Predaţi-i proprietarului manualul de exploatare şi informaţi-l
despre responsabilităţile pe care le are în legătură cu
reglementările naţionale relevante.
▪ Explicaţi luminile şi demonstraţi procedurile de închidere.
▪ Explicaţi funcţionarea şi modul de utilizare a comenzilor boilerului
pentru încălzire şi apă caldă menajeră.
▪ Explicaţi şi demonstraţi funcţionarea comenzilor temperaturii,
robinetelor caloriferelor etc. pentru utilizarea economică a
instalaţiei.
▪ Explicaţi funcţionarea modului de eroare a boilerului. Subliniaţi
faptul că, dacă apare o eroare, aceasta poate fi găsită în manualul
de exploatare la "Coduri de eroare".
▪ Informaţi utilizatorul despre funcţia de protecţie la îngheţ şi sfătuiţil să nu întrerupă niciodată alimentarea electrică a boilerului.
▪ Subliniaţi faptul că anual este necesară o întreţinere mai amplă,
mai ales înaintea iernii.
▪ Informaţi proprietarul despre garanţie şi necesitatea de a o
înregistra pentru a beneficia din plin de garanţie.
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