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Stimate Domn,

1. RECOMANDÃRI

dorim sã vã mulþumim pentru cã aþi preferat sã achiziþionaþi cazanul dumneavoastrã dintre produsele noastre. Suntem siguri cã
v-am furnizat un produs performant din punct de vedere tehnic.
Aceastã broºurã a fost realizatã pentru a vã informa, cu recomandãri ºi sfaturi, despre instalaþia dvs., despre utilizarea
corectã a acesteia cât ºi despre întreþinerea sa astfel încât sã-i
puteþi aprecia toate calitãþile.
Pãstraþi cu grijã aceastã broºurã pentru orice altã ulterioarã consultaþie.
Serviciul nostru tehnic rãmâne la dispoziþia dvs. pentru probleme de orice naturã.

Acest aparat este destinat producerii de apã caldã pentru uz
casnic.
Trebuie sã fie conectat la o instalaþie de încãlzire ºi la o reþea de
distribuþie pentru apã caldã menajerã, în funcþie de prestaþiile ºi
de capacitatea sa.
Se interzice utilizarea în alte scopuri decât cele precizate. Producãtorul nu este considerat rãspunzãtor pentru eventualele daune
provocate de utilizãri improprii, greºite sau iraþionale.
Nu lãsaþi aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neavizate.
În cazul în care simþiþi miros de gaz, nu acþionaþi nici un întrerupãtor
electric, nu folosiþi telefonul, soneria sau oricare alt obiect care ar
putea provoca scântei.
Deschideþi imediat uºile ºi ferestrele, închideþi robinetul central
de gaz (la contor) ºi solicitaþi ajutorul unui centru de asistenþã
tehnicã autorizat.
În cazul în care intenþionaþi sã pãrãsiþi locuinþa pentru o perioadã
îndelungatã, închideþi ºi robinetul central de gaz.
Înainte de orice intervenþie la cazan, este necesar sã se întrerupã
alimentarea electricã închizând întreru-pãtorul exterior cazanului.
.

Cu mulþumiri,

GARANÞIE
Garanþia acestui aparat va intra în vigoare începând cu data
punerii în funcþiune, care trebuie sã fie executatã doar de cãtre
Centre de Asistenþã Tehnicã autorizate de importator (vezi
certificatul de garanþie), aflat în evidenþa MTS ROMÂNIA.
Garanþia nu este valabilã decât dacã la punerea în funcþiune
Centrul de Asistenþã Tehnicã a verificat instalarea perfectã a

PANOUL DE COMANDÃ

cazanului (conform normative-lor în vigoare ºi a indicaþiilor din
manualul de instrucþiuni pentru instalator).
Pentru orice fel de intervenþie în cadrul circuitului electric,
hidraulic ºi de gaz, adresaþi-vã exclusiv centrului de asistenþã
tehnicã autorizat din zonã.

E

C

Deºi am acordat o atenþie deosebitã în publicarea acestei
broºuri ºi am fãcut o serie întreagã de verificãri, s-ar putea sã se
fi strecurat anumite greºeli din partea serviciului nostru tehnic.
Vã rugãm sã ne comunicaþi în acest sens eventualele inexactitãþi
întâlnite, cu scopul de a contribui la îmbunãtãþirea serviciului
nostru.

CUPRINS
1. RECOMANDÃRI
Panoul de comandã
2. INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE
3. SFATURI UTILE
4. ÎNTREÞINERE
5. SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ
IMPORTANT !
Citiþi cu atenþie acest manual.
Aceste instrucþiuni se vor alãtura celor prezentate în manualul
“INSTRUCÞIUNI TEHNICE PENTRU INSTALATOR”.
Pãstraþi cu grijã broºurile care însoþesc aparatul pentru a putea fi
consultate de cãtre utilizator, instalator precum ºi de cãtre Centrul
de Asistenþã Tehnicã autorizat.
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DESCRIEREA PÃRÞILOR COMPONENTE

A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Intrerupãtor pornit/oprit
Buton reglare temperaturã apã caldã menajerã (varã)
Buton selecþie (iarnã) ºi reglare temperaturã încãlzire
Buton de deblocare datoritã blocãrii sistemului de aprindere
ºi/sau supraîncãlzire/Funcþie test coº de fum
Selector de funcþionare “Economie/Comfort“
Semnalizare funcþionare de varã
Semnalizare de blocare a funcþionãrii
Semnalizare funcþionare încãlzire (verde)
Display
Loc amplasare ceas programator (Opþional)
Manometru
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Cazanul produce apã caldã destinatã încãlzirii ºi pentru uz casnic.
Se înþelege prin funcþionare în regim de iarnã atunci când se furnizeazã apã caldã pentru încãlzire ºi pentru consum sanitar.
Prin funcþionare în regim de varã se înþelege atunci când este furnizatã numai apã caldã pentru consum sanitar. Panoul de comandã
al cazanului permite selecþionarea fie a funcþionãrii de iarnã cât ºi
cea de varã.
Menþinând selectorul „C” în poziþia „
„ se selecteazã starea de
varã. Se va ilumina simbolul
în funcþie de cerere. 3 4
Starea de funcþionare de iarnã se
C
C
4
4
3
selecteazã poziþionând selectorul
3
„C” între valorile de minim ºi de
maxim.
Se va ilumina simbolul
în funcþie
de cerere.
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Dacã cazanul este instalat în interiorul apartamentului verificaþi sã
fie respectate reglementãrile referitoare la pãtrunderea aerului
de combustie ºi la ventilarea incintei în care este instalat aparatul
(conform legilor în vigoare).
- Controlaþi periodic presiunea apei pe manometru “k“ ºi verificaþi,
în condiþiile unei instalaþii reci, ca aceasta sã aibã o valoare cuprinsã între 0,5 ºi 1,5 bar.
Dacã presiunea se situeazã sub valoarea minimã, este necesar
sã fie restabilitã cu ajutorul robinetului de umplere amplasat în
partea inferioarã a cazanului. Odatã atinsã valoarea medie de
1 bar, închideþi din nou robinetul. Dacã scãderea presiunii este
foarte frecventã este probabil sã existe o pierdere de apã în instalaþie
În acest caz este necesarã intervenþia instalatorului pentru eliminarea acestei pierderi.

5

PREGÃTIREA ÎN VEDEREA FUNCÞIONÃRII

FUNCÞIONAREA PE TIMP DE IARNÃ ªI DE VARÃ

2

ATENÞIE

Instalarea, punerea în funcþiune ºi operaþiunile de întreþinere trebuie
sã fie efectuate conform instrucþiunilor, doar de cãtre personal
calificat.
O instalare greºitã poate provoca prejudicii persoanelor, animalelor
sau obiectelor, situaþie în care producãtorul nu este rãspunzãtor.

Dacã intervine din nou blocarea, controlaþi ca robinetul de gaz sã
fie deschis ºi apoi apelaþi Centrul de Asistenþã Tehnicã autorizat
cel mai apropiat.
4
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2. INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE
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REGLAREA ÎNCÃLZIRII
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Se poate alege temperatura de furnizare a apei
de la 36°C la circa 56°C, valoarea temperaturii
selectate se vizualizeazã pe displayul din
dreapta.
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FUNCÞIA ECONOMIE/COMFORT
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economy

2

4
3
Selectorul “E“ permite alegerea funcþiei economie
în poziþia -E- sau
a funcþiei confort în
poziþia -C-. Atât în condiþii de iarnã cât ºi în condiþii de varã, se
poate regla temperatura apei calde de uz casnic acþionând asupra
butonului “B“.
Funcþia economie este condiþia normalã pentru
E
funcþionarea cazanului, deoarece apa menajerã
urmeazã a fi încãlzitã doar în momentul în are
începe sã fie consumatã de cãtre utilizator.
Funcþia confort este o condiþie deosebitã de funcþionare deoarece apa care se aflã în schimbãtorul secundar ºi în cel primar se va menþine într-o
stare de preîncãlzire, pentru a obþine o furnizare
mai rapidã a apei calde menajere la cerere cu un
evident plus de confort pentru utilizator.

confort

D

C

4

3

REGLAREA APEI CALDE MENAJERE

6

Dacã dupã circa 10 secunde nu se aprinde
arzãtorul, dispozitivele de siguranþã ale cazanului
blocheazã ieºirea gazului ºi se va ilumina semnalul
roºu (situat în centrul displayului) ºi va apãrea
codul de eroare A01 pe display. Pentru repunerea
în funcþiune a sistemului, este necesar sã se apese
ºi sã se lase butonul de deblocare “D”.

Dacã se instaleazã un cronotermostat este recomandabil sã se menþinã temperatura apei de încãlzire la valoarea maximã (prin intermediul butonul “C“),
cu scopul de a obþine un randament mai mare al
cazanului ºi pentru a utiliza în mod eficient reglarea
temperaturii ambientale.

5

Aduceþi selectorul “A“ în poziþia “I“, se va aprinde displayul pe
care va apãrea “on” care indicã faptul cã boilerul este gata de
funcþionare.
A
Sistemul electronic va realiza aprinderea arzãtorului, fãrã nici o intervenþie manualã, dar în
funcþie de cererea de apã caldã menajerã sau
de încãlzire.

6

PROCEDURA DE APRINDERE

5

- Dacã duritatea apei este ridicatã, se recomandã introducerea în
instalaþie a unei instalaþii de dedurizare pentru a reduce formarea de incrostaþii de calcar în schimbãtoarele cazanului, obþinând
astfel un randament mai ridicat cu o întreþinere redusã.
- În cazul unei perioade prelungite de nefolosire a cazanului, se
recomandã scoaterea cazanul de sub tensiune, închiderea robinetul de gaz extern ºi dacã existã posibilitatea unor temperaturi
joase, goliþi cazanul ºi instalaþia hidraulicã pentru a evita spargerea
þevilor datoritã congelãrii apei.
- Pentru un confort sporit cât ºi pentru o utilizare mai raþionalã a
cãldurii se recomandã instalarea unui termostat de camerã conectat eventual la un ceas programator.
- Curãþarea pãrþilor vopsite ºi din material plastic trebuie realizatã
doar cu apã ºi detergenþi neutri, nu pe bazã de alcool.
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SFATURI UTILE

CONTROLUL CU AJUTORUL
CRONOTERMOSTATULUI

5

În versiunile MFFI la prima aprindere sau în caz de aprindere dupã o
întrerupere a alimentaþiei electrice cazanul va trece la autoadaptarea
la descãrcarea fumului modulând viteza ventilatorului de la cea
minimã pânã la viteza de comutare a presostatului aer. Aceastã
operaþiune poate necesita de la douã la patru minute.

1

ATENÞIE

Este posibil sã se regleze temperatura apei de încãlzire acþionând
asupra butonului “C“, poziþionând indicatorul în intervalul dintre
minim ºi maxim, se obþine o temperaturã care variazã între circa
45°C ºi 80°C.
C
4
3
Se poate verifica valoarea temperaturii apei de
încãlzire stabilitã pe display în dreapta. 3 4
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ÎNTRERUPEREA ÎNCÃLZIRII
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Pentru a întrerupe încãlzirea, rotiþi selectorul „C”
pânã la poziþia
.
Simbolul
se va stinge.
Cazanul va rãmâne în regim de funcþionare de varã,
producând doar apã caldã menajerã.

PROCEDURA DE OPRIRE
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C
5
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Pentru a stinge cazanul rotiþi selectorul „A” în poziþia
„0” (OFF), displayul se stinge.
Închideþi robinetul de gaz amplasat sub cazan ºi
acþionând asupra întrerupãtorului de alimentare
electricã din afara cazanului, aduceþi-l în poziþia
OFF (oprit).

3. SFATURI UTILE
SITUAÞII DE OPRIRE A CAZANULUI
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Aparatul este prevãzut cu dispozitive de siguranþã care intervin în
anumite situaþii provocând oprirea cazanului.
Aparatul este prevãzut cu dispozitive de siguranþã care intervin în
determinate situaþii provocând oprirea cazanului.
Existã douã tipologii de oprire a maºinii:
- Bloc de funcþionare (A)
- Oprire de siguranþã (E)
4
3
6

BLOC DE FUNCÞIONARE „A”
Acest tip de stop se vizualizeazã pe display printr-un numãr
precedat de o literã (A) aºa cum se aratã în
D
tabelul urmãtor.
Acest tip de oprire poate fi eliminat apãsând pe
butonul de reset “D”.
În tabel fiecare cod de eroare se asociazã cauzei care l-a
determinat.
DISPLAY

CAUZA
2

1

6

OPRIRE DIN CAUZA DEPÃªIRII
TEMPERATURII LIMITÃ

4

5

OPRIRE DIN LIPSÃ DE APRINDERE 3
AUTOMATICÃ A ARZÃTORULUI

În caz de eroare E 02 verificaþi, înainte de a chema tehnicianul
calificat, pe hidrometru, ca presiunea apei în instalaþie sã fie de 1
bar. Dacã este necesar rearmaþi presiunea cu ajutorul robinetului de
umplere, situat sub cazan, ºi efectuaþi un ON/OFF prin intermediul
selectorului „A”.
Dacã se produc cãderi de presiune
frecvente în instalaþie, solicitaþi
verificarea de cãtre hidraulic a unor
eventuale scurgeri de apã.

SIGURANÞÃ ANTIÎNGHEÞ
Cazanul este dotat cu un dispozitiv care, în cazul în care temperatura scade sub 80C activeazã pompa de circulaþie pana la
atingerea a 180C. Dacã temperatura scade sub 30C, se aprinde
arz\torul la putere minimã pana la atingerea unei temperaturi de
33)C. Acest system de siguranþã este activ atãt pentru circuitul
sanitary cat si pentru cel de încãlzire.
Un astfel de dispozitiv se activeazã doar atunci când cazanul este
în perfectã stare de funcþionare:
- presiunea din instalaþie este suficientã
- cazanul este alimentat electric
- cazanul este alimentat cu gaz

4. ÎNTREÞINERE
Programaþi împreunã cu Centrul de Asistenþã Tehnicã autorizat
revizia anualã a cazanului.
O întreþinere corespunzãtoare produce mereu o economie în utilizarea instalaþiei.

5. SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ
Cazanele noastre sunt proiectate pentru funcþionarea cu gaz metan
sau cu gaz petrolier lichefat (GPL). Dacã este necesarã modificarea
cazanului pentru funcþionarea cu un alt tip de gaz decât cel pentru
care a fost fabricat, adresaþi-vã Centrului de Asistenþã Tehnicã
autorizat pentru efectuarea acestei operaþiuni.

OPRIRE DIN CAUZA ERORII ÎN LOGICA DE
FUNCÞIONARE

2

5

1

OPRIRE DIN CAUZA ERORII ÎN LOGICA DE
4
3
FUNCÞIONARE
6

OPRIRE DIN CAUZA ERORII ÎN LOGICA DE
FUNCÞIONARE
OPRIRE DIN CAUZA ERORII ÎN LOGICA DE
FUNCÞIONARE
Notã importantã: Atenþie! Cazanul rãmâne oricum alimentat.
OPRIRE DE SIGURANÞÃ „E”

În cazul în care are loc o oprire de siguranþã, vizualizatã de litera E
urmatã de un numãr, nu trebuie sã se intervinã. Cazanul va încerca
sã-ºi revinã în mod automat ºi va tenta o repornire. Dacã acest lucru
nu va avea loc, solicitaþi intervenþia de personal tehnic calificat.
Închideþi cazanul aºa cum este indicat în paragraful precedent,
închideþi robinetul de gaz ºi deplasaþi întrerupãtorul electric extern
pe poziþia OFF.
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