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Securitate 1
1 Securitate

zate de către copii fără supraveghere.
1.1 Utilizarea conform
O altă utilizare decât cea desdestinaţiei
crisă în instrucţiunile prezente
La utilizarea improprie sau nesau o utilizare care o depăşeşte
conformă cu destinaţia pot repe cea descrisă aici este nezulta pericole pentru sănătatea
conformă cu destinaţia. Neconşi viaţa utilizatorilor sau a terţilor
formă cu destinaţia este şi orice
resp. deteriorări ale aparatului şi
utilizare comercială şi industrialte pagube materiale.
ală directă.
Produsul este prevăzut ca geAtenţie!
nerator de căldură pentru instalaţii de încălzire închise şi pen- Este interzisă orice utilizare ce
nu este conformă cu destinaţia.
tru prepararea apei calde.
Utilizarea corespunzătoare con- 1.2 Instrucţiuni generale de
siguranţă
ţine:
1.2.1 Pericol de comandă
– observarea instrucţiunilor de
eronată
utilizare alăturate ale produsului, cât şi ale tuturor compo- Prin comanda eronată puteţi să
nentelor instalaţiei
vă puneţi în pericol pe dumne– respectarea tuturor condiţiilor avoastră şi pe cei din jur şi să
de inspecţie şi întreţinere pre- provocaţi pagube materiale.
zentate în instrucţiuni.
▶ Citiţi cu atenţie instrucţiunile
Acest produs poate fi utilizat de
prezente şi toate documencopii peste 8 ani şi de persoatele complementare, în spenele cu capacităţi fizice, senzocial capitolul "Securitatea" şi
riale sau mentale reduse sau
indicaţiile de atenţionare.
de către cele cu lipsă de expe- ▶ Efectuaţi numai operaţiunile
rienţă şi cunoştinţe dacă sunt
cuprinse în aceste Instrucţiuni
supravegheate sau dacă au fost
de utilizare.
instruite referitor la utilizarea si1.2.2 Pericol de moarte cauzat
gură a produsului şi la pericode scăpările de gaz
lele astfel rezultate. Este interLa miros de gaz în clădiri:
zis jocul copiilor cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea reali▶ Evitaţi încăperile cu miros de
zată de utilizator nu pot fi realigaz.
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3

1 Securitate
▶ Dacă este posibil, deschideţi
larg uşile şi ferestrele şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Evitaţi utilizarea flăcării deschise (de ex. brichetă, chibrituri).
▶ Nu fumaţi.
▶ Nu acţionaţi întrerupătoare
electrice, fişe de reţea, sonerii, telefoane şi alte instalaţii
de telefonie din clădire.
▶ Închideţi dispozitivul de închidere al contorului de gaz sau
principalul dispozitiv de închidere.
▶ Dacă este posibil, închideţi
robinetul de gaz la produs.
▶ Atenţionaţi locatarii casei prin
strigare sau ciocnire.
▶ Părăsiţi imediat clădirea şi
împiedicaţi accesul terţilor.
▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii
de îndată ce vă aflaţi în afara
clădirii.
▶ Informaţi serviciul de intervenţie al societăţii furnizoare
de gaz de la o linie telefonică
aflată în afara clădirii.

▶ Informaţi un specialist.
1.2.4 Pericol de moarte cauzat
de substanţe explozive şi
inflamabile
▶ Nu utilizaţi produsul în încăperi în care sunt depozitate
materiale explozive sau inflamabile (de exemplu, benzină,
hârtie, vopsele).

1.2.5 Pericol de moarte în
caz de modificări
aduse produsului sau
împrejurimii produsului
▶ Este interzisă îndepărtarea,
şuntarea sau blocarea dispozitivelor de siguranţă.
▶ Nu manipulaţi dispozitivele de
siguranţă.
▶ Nu distrugeţi sau îndepărtaţi
plombele componentelor.
▶ Nu efectuaţi modificări:
– asupra produsului
– asupra conductelor de alimentare cu gaz, alimentare
cu aer, apă şi curent electric
– asupra întregii instalaţii de
gaze arse
– asupra întregului sistem de
1.2.3 Pericol de moarte cauzat
scurgere a condensului
de tubulatura blocată sau
– la supapa de siguranţă
neetanşă a gazelor arse
– la conductele de scurgere
La miros de gaze arse în clădiri:
– asupra caracteristicilor con▶ Deschideţi larg toate uşile şi
structive, care pot avea inferestrele accesibile şi asigufluenţă asupra siguranţei în
raţi ventilaţia.
exploatare a produsului
▶ Opriţi produsul.
4
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Securitate 1
1.2.6 Pericol de intoxicare
cauzat de alimentarea
insuficientă cu aer de
ardere

1.2.9 Pericol de pagube
materiale cauzate de
îngheţ
▶ Asiguraţi-vă de faptul că instalaţia de încălzire rămâne în
Condiţie: Funcţionarea în funcfuncţiune la temperaturi exteţie de aerul din cameră
rioare sub limita de îngheţ şi
▶ Asiguraţi o alimentare sufică toate camerele sunt încălcientă cu aer de ardere.
zite suficient.
▶ Dacă nu puteţi asigura func1.2.7 Risc de producere a
ţionarea, atunci solicitaţi unui
unor pagube de coroziune
instalator să golească instalacauzate de aerul de
ţia de încălzire.
ardere şi din încăpere
neadecvat
1.2.10 Pericol de
Spray-urile, solvenţii, produsele
accidentare şi pericol
de curăţare cu clor, vopselele,
de pagube materiale prin
adezivii, compuşi de amoniac,
întreţinerea şi reparaţia
pulberile şi alţi factori similari
necorespunzătoare sau
pot cauza corodarea produsului
neglijentă
şi a tubulaturii de aer/gaze de
▶ Nu încercaţi niciodată să
ardere.
efectuaţi prin mijloace pro▶ Asiguraţi-vă de faptul că aerul
prii lucrări de întreţinere sau
de ardere este în permanenţă
reparare asupra produsului
lipsit de fluor, clor, sulf, praf
dumneavoastră.
etc.
▶ Solicitaţi remedierea de ur▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu
genţă a avariilor şi pagubelor
se depozitează materiale
de către un specialist.
chimice la locul de instalare.
▶ Respectaţi intervalele de întreţinere prestabilite.
1.2.8 Pericol de ardere sau
de opărire cauzat de
1.2.11 Punerea în funcţiune a
componente fierbinţi
produsului
▶ Lucraţi asupra componentelor ▶ Puneţi produsul în funcţiune
numai după răcirea acestora.
dacă este complet închisă
carcasa.
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2 Indicaţii privind documentaţia
2 Indicaţii privind
documentaţia

Element
de control

2.1 Respectarea documentaţiei
conexe

▶

– Reveniţi la un nivel inferior
– Accesarea meniului

Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare alăturate componentelor instalaţiei.

– Confirmarea selecţiei
– Reducerea sau creşterea valorii
de reglare
– Răsfoirea intrărilor de meniu

2.2 Păstrarea documentaţiei

▶

Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi
toate documentaţiile conexe pentru
utilizare viitoare.

3.2 Simboluri afişate
Simbol

2.3 Valabilitatea instrucţiunilor
Produs - număr articol
VUW 18/24 AS/1-1 (H-RU)
ecoTEC intro
VUW 24/28 AS/1-1 (H-RU)
ecoTEC intro

Funcţionarea

Semnificaţie
Arzătorul este în funcţiune

0010026102
0010026103

3 Descrierea aparatului
Acest produs este o centrală murală în
condensare.

3.1 Display şi elemente de control

Regimul de încălzire activ:
– Aprins permanent: temperatura
nominală a turului de încălzire
– Se aprinde intermitent: este afişată cerinţa de încălzire în curs +
temperatura nominală pe turul de
încălzire
Prepararea apei calde activă:
– Aprins permanent: temperatura
nominală a apei calde
– Se aprinde intermitent: este afişată cerinţa de apă caldă în curs
+ temperatura nominală a apei
calde
Nivelul pentru specialişti este activ
Presiunea momentană a instalaţiei:
– Se aprinde intermitent: presiunea
actuală de umplere
Avertisment în caz de eroare

Element
de control

Funcţionarea

– Conectarea/deconectarea produsului
– Activarea/Dezactivarea modului
Standby

6
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Funcţionarea 4
3.3 Funcţia de protecţie anti-îngheţ
Pentru ca funcţia anti-îngheţ să rămână
activă, este necesar să porniţi şi să opriţi
produsul dumneavoastră prin regulator, în
cazul în care este instalat un regulator.
Dacă temperatura de pe turul de încălzire
scade sub 5 °C iar aparatul este conectat,
aparatul porneşte. Apa care circulă este
încălzită, atât pe partea încălzirii cât şi
pe partea apei calde, la o temperatură de
30 °C.

4 Funcţionarea
4.1 Conceptul de comandă
Valorile şi punctele de meniu reglabile
pot fi modificate cu ajutorul tastelor
şi

.

Fiecare modificare a valorii trebuie să fie
confirmată cu
. Noua setare este preluată numai cu confirmare.

La timpi de deconectare foarte îndelungaţi, 4.1.1 Afişajul de bază
protecţia contra îngheţului poate fi asiguB
A
rată prin golirea completă a instalaţiei de
încălzire şi a produsului. Instalaţia de încălzire trebuie să fie golită de către o persoană competentă.

3.4 Plăcuţa de timbru
Plăcuţa cu date tehnice este fixată din
fabrică pe partea posterioară a pupitrului
de comandă.

3.5 Caracteristica CE

Prin caracteristica CE se certifică faptul că
produsele îndeplinesc cerinţele de bază
ale directivelor în vigoare conform declaraţiei de conformitate.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.

A

Economizor de
ecran

B

Afişajul de bază

Economizorul de ecran (A) se activează
dacă timp de peste 2 minute nu se desfăşoară niciun proces de operare la nivelul produsului. Display-ul indică temperatura nominală pe tur (dacă nu este racordat niciun regulator) sau mesajul on, respectiv oF (dacă este racordat un regulator).
Afişajul de bază (B) prezintă starea actuală a aparatului. Dacă apăsaţi o tastă de
alegere, atunci se afişează funcţia activată
pe afişaj.
Funcţiile care stau la dispoziţie depind de
conectarea unui regulator la produs.
Pentru a reveni la afişajul de bază, apăsaţi
pe

.

4.1.2 Domeniile de comandă
Produsul are două domenii de comandă:
– Nivelul de utilizator afişează informaţiile şi oferă posibilităţi de reglare, care nu
necesită cunoştinţe preliminare speciale.

0020289244_00 ecoTEC intro Instrucţiuni de exploatare
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4 Funcţionarea
– Pentru nivelul pentru specialişti (acces
pentru tehnicieni) sunt necesare cunoştinţe speciale. De aceea este protejat cu
un cod de acces.

4.5 Reglarea temperaturii apei calde
Pericol!
Pericol de moarte cauzat de
Legionella!
Legionella se dezvoltă la temperaturi sub 60 °C.

4.2 Deschiderea dispozitivelor de
blocare
1. Deschideţi robinetul de blocare a gazului instalat la locaţie.
2. Deschideţi robinetul de gaz de pe produs.
3. Deschideţi robinetele de întreţinere în
turul şi returul instalaţiei de încălzire.

▶

▶

4.3 Punerea în funcţiune a
aparatului

▶

Apăsaţi tasta de pornire/oprire
.
◁ Pe afişaj apare afişajul principal.

Consultaţi o persoană competentă în privinţa măsurilor întreprinse pentru protecţia antilegionella în instalaţia
dumneavoastră.
Nu reduceţi niciodată temperatura apei la o valoare mai
mică de 60 °C fără a vă consulta în prealabil cu o persoană competentă.

4.4 Reglarea temperaturii de pe turul 1. Pe afişajul de bază, apăsaţi de două
de încălzire

ori pe
astfel încât simbolul
să se
aprindă intermitent.
◁ Pe afişaj apare temperatura setată a
apei calde.

1. Pe afişajul de bază, apăsaţi o dată
pe
astfel încât simbolul
să se
aprindă intermitent.
◁ Pe afişaj apare temperatura setată
pe turul de încălzire.

▶

Apăsaţi pe
, respectiv pe
pentru a regla temperatura dorită pe turul
de încălzire.

Apăsaţi pe
, respectiv pe
pentru a regla temperatura dorită a apei
calde.

▶

Confirmaţi cu
.
◁ Temperatura setată se aprinde intermitent de două ori în cadenţă rapidă.

Confirmaţi cu
.
◁ Temperatura setată se aprinde intermitent de două ori în cadenţă rapidă.

Condiţie: Regulator racordat

Condiţie: Niciun regulator racordat

▶
▶

Condiţie: Regulator racordat

▶

8

Condiţie: Niciun regulator racordat

Reglaţi temperatura dorită pe turul de
încălzire, la regulator (→ Instrucţiuni de
utilizare a regulatorului).

▶

Reglaţi temperatura dorită a apei calde
la regulator (→ Instrucţiuni de utilizare a
regulatorului).

Instrucţiuni de exploatare ecoTEC intro 0020289244_00

Îngrijirea şi întreţinerea 5
4.6 Oprirea regimului de încălzire
(mod vară)

5.3 Asigurarea presiunii de umplere
a instalaţiei de încălzire

Condiţie: Niciun regulator racordat

5.3.1 Verificarea presiunii de umplere
a instalaţiei de încălzire

▶

Pentru a opri regimul de încălzire, apăsaţi
.
◁ Pe display apare valoarea temperaturii pe turul de încălzire.

▶

Apăsaţi pe
pentru a reduce temperatura de pe turul de încălzire şi apăsaţi
pe oF pentru a o regla.

▶

Confirmaţi cu
.
◁ oF se aprinde intermitent de două
ori în succesiune rapidă, regimul de
încălzire este dezactivat.
◁ Pe afişaj nu mai este prezentat simbolul .
◁ Este afişată temperatura nominală a
apei calde.

Condiţie: Regulator racordat

▶

Opriţi regimul de încălzire la regulator
(→ Instrucţiuni de utilizare a regulatorului).

5 Îngrijirea şi întreţinerea
5.1 Îngrijirea aparatului

▶
▶

1. Pe afişajul de bază, apăsaţi de trei ori
pe

◁

.
Afişajul prezintă valoarea actuală a
presiunii de umplere.

◁

Simbolul
se aprinde intermitent
pe afişaj.
2. Verificaţi presiunea de umplere pe
display.

Rezultat 1:

Presiunea instalaţiei: 0,10 … 0,14 MPa
(1,00 … 1,40 bar)
Presiunea de umplere se situează în
domeniul de presiuni recomandat.

Rezultat 2:

Presiunea de umplere: < 0,05 MPa
(< 0,50 bar)
▶ Umpleţi instalaţia de încălzire.
(→ pagina 10)
– 0,10 … 0,14 MPa (1,00
… 1,40 bar)
◁ Dacă aţi completat suficient
agent termic, afişajul se stinge
singur după 20 de secunde.

Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi
puţin săpun fără solvenţi.
Nu folosiţi spray-uri, materiale abrazive,
detergenţi sau produse de curăţare cu
solvenţi sau clor.

5.2 Întreţinere
Pentru o funcţionare în siguranţă, fiabilitate
şi durată de serviciu îndelungată, sunt necesare o inspecţie anuală şi o întreţinere la
doi ani, efectuate de un instalator. În funcţie de rezultatele inspecţiei poate fi necesară o întreţinere mai din timp.

0020289244_00 ecoTEC intro Instrucţiuni de exploatare

Indicaţie
Dacă instalaţia de încălzire
se întinde peste mai multe
etaje, atunci poate fi necesară o presiune de umplere
mai mare a instalaţiei de încălzire. Consultaţi-vă specialistul pentru aceasta.
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6 Remedierea defecţiunilor
5.3.2 Umplerea instalaţiei de încălzire 5.4 Verificarea conductei
de scurgere a condensului
Precauţie!
şi pâlniei de golire
Riscul producerii de pagube
Conducta de scurgere a condensatului şi
materiale cauzate de agentul
pâlnia de golire trebuie să fie permanent
termic cu conţinut ridicat de
deschise.
calcar, puternic corozivă sau
▶ Controlaţi regulat conducta de scurgere
cu substanţe chimice!
a condensului şi pâlnia de golire pentru
Apa din reţea neadecvată dedeficienţe, în special pentru dopuri.
teriorează garniturile şi memÎn conducta de scurgere a condensului şi
branele, înfundă componentele în pâlnia de golire nu trebuie să se vadă
aparatului şi instalaţiei de încă- sau să se simtă obstacole.
lzire prin care trece apa şi pro▶ Dacă depistaţi deficienţe, atunci soliciduce zgomote.
taţi remedierea acestora de către un in-

▶

stalator.
Umpleţi instalaţia de încălzire
numai cu agent termic adec5.5 Pericol de moarte din cauza
vat.
reparaţiilor necorespunzătoare

Indicaţie
Instalatorul este responsabil cu
prima umplere.
1. Deschideţi toate ventilele radiatorului
(ventile cu termostat) ale instalaţiei de
încălzire.

Pericol!
Pericol de moarte din cauza
reparaţiilor necorespunzătoare

▶

▶

Dacă cablul de racordare
la reţea este deteriorat, nu-l
înlocuiţi în niciun caz pe cont
propriu.
Contactaţi producătorul, serviciul de asistenţă tehnică
sau o persoană calificată.

6 Remedierea defecţiunilor
1

2. Deschideţi încet, prin rotire, robinetul
de umplere (1) şi umpleţi cu apă până
la atingerea presiunii necesare a instalaţiei.
3. Aerisiţi toate radiatoarele.
4. Verificaţi presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire. (→ pagina 9)
5. Dacă este cazul, completaţi cu apă.
6. Închideţi robinetul de umplere.

10

6.1 Remedierea erorii
– Dacă apar una sau mai multe erori, afişajul de bază comută între codul de
eroare activ sau codurile de eroare active şi temperatura nominală a turului încălzirii.
F. → XX → XX °C
– Dacă apare eroarea F.22 (presiunea
instalaţiei este prea scăzută), afişajul de
bază comută între codul de eroare activ
sau codurile de eroare active, presiunea

Instrucţiuni de exploatare ecoTEC intro 0020289244_00

Scoaterea din funcţiune 7
actuală a apei şi temperatura nominală
a turului încălzirii.
F. → 22 → X,X bar → XX °C

▶

▶

Dacă apare un cod de eroare (F.xx),
procedaţi conform specificaţiilor din
cadrul tabelului cu coduri de eroare
inclus în anexă.
Remedierea avariilor (→ pagina 13)
Dacă nu puteţi remedia eroarea prin
aplicarea măsurilor indicate, adresaţi-vă
unei persoane competente.

6.2 Remedierea defecţiunilor

7 Scoaterea din funcţiune
7.1 Scoaterea temporară din
funcţiune a produsului
1. În afişajul de bază apăsaţi pe tasta de
pornire/oprire
.
◁ Se stinge display-ul.
2. Închideţi robinetul de gaz.
3. Închideţi robinetul de închidere al racordul de apă rece.
4. Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică.

▶

Dacă apar defecţiuni, procedaţi conform 7.2 Scoaterea definitivă din
specificaţiilor din cadrul tabelului cu
funcţiune a aparatului
măsuri de remediere a defecţiunilor
▶
Produsul
se scoate definitiv din funcinclus în anexă.
ţiune
de
către
un instalator.
Remedierea defecţiunilor (→ pagina 13)
▶ Dacă nu puteţi remedia defecţiunea prin
aplicarea măsurilor indicate, adresaţi-vă
8 Reciclarea şi salubrizarea
unei persoane competente.
▶ Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie
6.3 Resetarea aparatului
realizată de specialistul care a instalat
aparatul.
▶ Resetaţi aparatul apăsând de pe afişajul de bază tasta de pornire/oprire
şi menţinând-o apăsată timp de peste
3 secunde (maximum de cinci ori).
◁ Pe afişaj apare rE.
▽ După 5 încercări de resetare, rE
se aprinde intermitent şi în cadenţă
rapidă.

▶

Dacă aparatul este marcat cu simbolul acesta:

▶
▶

Apăsaţi pe
pentru a opri
aprinderea intermitentă şi a
reporni aparatul.

În cazul acesta, nu salubrizaţi aparatul
în gunoiul menajer.
În loc de aceasta, predaţi aparatul unui
loc de colectare pentru aparate uzate
electrice sau electronice.

Dacă aparatul conţine baterii marcate cu simbolul acesta, atunci bateriile
pot conţine substanţe toxice sau poluante.

▶

În cazul acesta, salubrizaţi bateriile la
un loc de colectare pentru baterii.
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9 Garanţia şi serviciul de asistenţă tehnică
9 Garanţia şi serviciul de
asistenţă tehnică
9.1 Garanţia
Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevăzute in certificatul de garanţie.
Piesele de schimb se asigură de către producator/furnizor pe o perioadă de minim
10 ani, contra cost (în afara perioadei de
garantie). Defecţiunile cauzate de utilizare
incorecta sau cele provocate în urma demontării produsului de către o persoană
neautorizată nu fac obiectul acordării garanţiei.

9.2 Serviciul de asistenţă tehnică
Vaillant Group România
Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta
Global City Business Park, Cladirea O21,
parter si etaj 1
077190 Voluntari jud. Ilfov
Tel. +40 (0) 21 209 8888
Fax +40 (0) 21 232 2273
office@vaillant.com.ro
www.vaillant.com.ro
E-Mail: office@vaillant.com.ro
Internet: http://www.vaillant.com.ro
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Anexă
Anexă

A Remedierea avariilor
Mesaj

Cauză posibilă

Măsură

F.22
Presiunea instalaţiei
este prea mică

Lipsă de apă în instalaţia de încălzire

F.28
Aprindere fără succes

Produsul a comutat
pe avarie după trei
încercări de aprindere
fără succes.

1. Verificaţi presiunea de umplere a instalaţiei
de încălzire. (→ pagina 9)
2. Umpleţi instalaţia de încălzire.
(→ pagina 10)
1. Verificaţi dacă este deschis robinetul de
blocare a gazului.
2. Se remediază produsul. (→ pagina 11)
3. Dacă nu puteţi remedia eroarea de aprindere, adresaţi-vă unui instalator.

B Remedierea defecţiunilor
Avarie

Cauză posibilă

Produsul nu funcţionează (lipsă de
apă caldă, încălzirea
rămâne rece)

Robinetul de blocare
a gazului la instalaţie
şi/sau robinetul de
blocare a gazului la
aparat este închis.
Este întreruptă alimentarea electrică din
clădire.
Este închis robinetul
de apă rece.
Produsul este oprit.
Temperatura camerei/
Temperatura apei
calde este reglată
la o valoare prea
mică şi/sau este oprit
regimul de încălzire/regimul de preparare a apei calde.
Există aer în instalaţia
de încălzire.
Regulatorul extern
nu este parametrizat
corect.

Încălzirea nu funcţionează (prepararea
apei calde este în regulă)

Măsură

▶

Deschideţi ambele robinete de blocare a
gazului.

▶

Verificaţi siguranţa din clădire. Produsul
porneşte automat la revenirea alimentării
electrice.
Deschideţi robinetul de apa rece.

▶
▶

Se remediază produsul. (→ pagina 11)
1. Reglaţi temperatura camerei.
2. Reglaţi temperatura apei calde.
(→ pagina 8)

▶
▶

Informaţi un instalator pentru a solicita aerisirea instalaţiei de încălzire.
Reglaţi corect regulatorul extern (→ Instrucţiuni de utilizare a regulatorului).
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Furnizor
Vaillant Group România
Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business Park, Cladirea
O21, parter si etaj 1
077190 Voluntari jud. Ilfov
Tel. +40 (0) 21 209 8888
Fax +40 (0) 21 232 2273
office@vaillant.com.ro
www.vaillant.com.ro
© Aceste instrucţiuni, sau părţi din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor şi pot fi multiplicate sau distribuite numai cu acordul scris al producătorului.
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice ulterioare.

