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INSTRUC IUNI DE UTILIZARE 

 
 

Pornirea/Oprirea centralei termice  
Pornirea Asigura i-v  c : 
- centrala termic  este 

alimentat  electric 
- robinetul de gaz este 

deschis. 
Apoi aduce i întrerup torul 
centralei la nivelul I 
Oprirea Fixa i 
întrerup torul pe 0:tensiunea 
electric  este întrerupt . 
 

1 – Întrerup tor func ionare/oprire 
2 – Dezactivarea termostatului de 
climatizare când butonul este aprins. 
3 – Activarea func iei sanitare când 
butonul este aprins. 
4 – Activarea func iei înc lzire când 
butonul este aprins. 
5 – Reglarea temperaturii circuitului 
sanitar. 
6 – Reglarea temperaturii circuitului de 
înc lzire. 
7 – Ecran de afi are a informa iilor. 
8 – Semnal verde de func ionare. 
9 – Indicator cu lumin  ro ie intermitent  
de anomalie 
10 – Indicator galben de func ionare a 
arz torului. 

Func ionarea f r  termostat de climatizare  
 

Indicator de anomalie - Ap sa i pe tasta  (tasta se lumineaz ). 

- Activa i func iile de înc lzire i/sau de ap  
cald  ap sând pe butoanele  i/sau . 

- Stabili i temperatura apei calde i de 
înc lzire cu ajutorul butoanelor  i . 
- Pentru a reveni la func ionarea cu termostat 

de climatizare, ap sa i din nou pe tasta  

(lumina se stinge). 
  

Important: Reglajele operate pe tabloul de 
comand  al centralei termice nu se 
repercuteaz  pe termostatul de climatizare. 
Opera i reglajele de temperatur  de pe 
termostatul de climatizare f r  fir furnizat 
o dat  cu centrala termic  urmând 
indica iile din bro ur , paginile 6-15. 

 

În caz de anomalie, semnalul ro u 
clipe te i un cod 

apare pe ecranul de 
afi are  al centralei 
termice. 
Codul 21: presiunea 
apei prea joas , 
deschide i robinetul 
albastru (t) amplasat 
sub centrala termic , pân  se ob ine o 
presiune de 1,5 bari.  
Alte coduri: Ap sa i pe tasta  a 
termostatului de climatizare, apoi 
citi i indica iile furnizate pe ecranul 
de afi are. 
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Prezentarea centralei termice  

Centralele Isofast sunt centrale cu dubl  
func ionare (înc lzire + ap  cald  micro-
acumulat ), i sunt dotate cu un mini 
balon cu o capacitate de 4 litri de ap  
cald  sanitar  care aduce un confort 
suplimentar în furnizarea de ap  cald  
sanitar . 

Centralele termice Isofast sunt livrate în 
serie cu un termostat de climatizare. 

Modelele C trebuie racordate la o eav  
de evacuare a gazelor de ardere cu tiraj 
natural (co ). 

Modelele F sunt de tip etan , mai precis, 
evacuarea produselor de ardere i admisia 
aerului au loc printr-o ventuz . 

Categoria gaz: 

II2H3+, mai precis, respectând modelul, 
centrala termic  func ioneaz  cu gaz 
natural (G20) sau cu butan/propan 
(G30/G31). 
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UTILIZATORI 
 
Bun venit 
utilizatorilor 
 
V  mul umim c  a i 
ales Saunier Duval, 
primul constructor 
francez de centrale 
termice cu gaz care pot 
fi montate în perete. 
Centrala termic  pe 
care v-a i instalat-o a 
fost supus  multor 
controale de calitate. 
Totu i, pentru a 
beneficia la maxim de 
performan ele sale, 
centrala dumneavoastr  
termic  trebuie 
neap rat supus  unor 
controale i regl ri 
specifice instala iei la 
care urmeaz  a fi 
racordat . 

Distribuitorul Saunier 
Duval pe care îl alege i 
(consulta i lista care 
înso e te Certificatul de 
Garan ie a Centralei 
termice) v  va asigura 
rapid i gratuit punerea 
în func iune la o simpl  
solicitare din partea 
dumneavoastr . Dup  
efectuarea controalelor, 
acesta va completa, 
semna i tampila 
Certificatul de Garan ie. 
Asigura i-v  c  
distribuitorul a completat 
corect Certificatul de 
Garan ie. Saunier Duval 
v  ofer  o garan ie de 
DOI ANI pentru piesele 
acestui aparat, cu 
începere de la data 
instal rii, cu condi ia ca: 

 

 

- aparatul s  fie instalat de un 
profesionist capabil s  
verifice dac  toate cerin ele 
tehnice legate de racordarea 
aparatului la conductele de 
admisie i evacuare i de 
caracteristicile locului în 
care este montat sunt 
respectate. 

- instala ia trebuie s  fie 
sp lat  înainte de punerea în 
func iune a centralei 
termice. 
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Între inerea. 

Ce trebuie s  ti i? 

  

Cur at  i bine reglat , 
centrala termic  va 
consuma mai pu in i va 
dura mai mult timp. O 
între inere regulat  a 
centralei termice i a 
conductelor este 
indispensabil  pentru o 
bun  func ionare a 
instala iei de înc lzire 
central .  

♦ cur area corpului de 
înc lzire, a arz torului 
i a ventilatorului. 

♦ verificarea pompei 

♦ verificarea i reglarea 
organelor de reglare 

♦ verificarea 
dispozitivelor de 
siguran  

Acest lucru determin  o 
durat  de via  mai mare a 
aparatului, reducând 
consumul de energie i 
emisiile poluante. Aceast  
opera ie de între inere 
trebuie încredin at  unui 
profesionist calificat cu care 
pute i semna un 
CONTRACT DE 
ABONAMENT, care 
cuprinde cel pu in o 
inspec ie anual  în cursul 
c reia se vor efectua 
urm toarele: 

♦ verificarea debitelor 
de gaz. 

Acest contract include 
manopera pentru vizita 
anual , precum i o 
eventual  depanare în 
anumite condi ii 
men ionate în contract. 

Alegerea Firmei de 
Service Post-Vânzare 
Serviciile incluse într-un 
contract de între inere pot 
varia de la o firm  la alta, 
de aceea este important s  
v  adresa i unor 
profesioni ti din domeniul 
instala iilor de înc lzire. 
Lista Sta iilor Tehnice 
Aprobate furnizat  o dat  
cu Certificatul de Garan ie 
a centralei termice v  
permite s  apela i la un 
profesionist aflat în 
apropierea locuin ei dv., 
care este instruit în 
depanarea produselor 
noastre. 
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UTILIZATORI 

   

Reglarea, surs  de 
economii 

 

Centrala dv. termic  
Isofast este configurat  în 
uzin  pentru a func iona în 
centrul unei instala ii 
curente. 

Totu i, dat fiind c  multe 
instala ii sunt specifice, nu 
ezita i s  v  adresa i 
instalatorului dv. care va 
putea, adaptând parametrii 
centralei termice 
(temperatura maxim  sau 
puterea maxim  a 
circuitului de înc lzire), s  
v  garanteze o 
performan  optim  a 
instala iei dv. 

Odat  efectuate aceste 
reglaje, mai ave i înc  
posibilitatea s  alege i 
temperatura ambiant  în 
func ie de propriile dv. 
nevoi, atât în prezen a, cât 
i în absen a dv., sau în 

timpul nop ii. 

Toate aceste reglaje se 
efectueaz  de la 
termostatul de 
climatizare livrat o dat  
cu centrala termic : 
stabilind cu grij  
temperaturile cele mai 
potrivite i exact în 
momentele în care ave i 
nevoie, v  asigura i 
economii importante de 
gaz. 

Reglajele esen iale ale 
termostatului de 
climatizare f r  fir: 

A – Reglarea orei 

B – Reglarea datei 

Func iile termostatului 
de climatizare cu 
programare s pt mânal  
v  permit: 

C – Activarea sau 
dezactivarea func iei de 
înc lzire. 

D – Dispunerea de un 
program s pt mânal 
standard activând 
programul prestabilit din 
uzin  

E – Devierea temporar  
de la programul în curs, 
crescând sau sc zând 
temperatura în fiecare 
moment al zilei. 

F – Stabilirea unui 
program personalizat 
pentru fiecare zi din 
s pt mân  cu 2 nivele de 
temperatur : 

♦ Temperatur  
CONFORT pentru 
orele în care sunte i 
prezent, de exemplu. 

♦ Temperatur  ECO 
pentru timpul nop ii 
sau când sunte i absent, 
de exemplu. 

G – Beneficierea 24H/24H 
de o singur  i aceea i 
temperatur  dezactivând 
programul. 

H – Plecarea în vacan  
stabilind temperatura 
dorit  în func ie de data 
plec rii i a întoarcerii dv. 

I – Pute i alege 
temperatura apei calde 
sanitare între 38°C i 
60°C. Totu i, nedep ind 
valoarea de 50°C, v  
asigura i un consum redus 
de gaz i o bun  protec ie 
împotriva arsurilor. 

J – Evitarea modific rii 
intempestive a reglajelor 
dv. prin blocarea 
butoanelor termostatului. 

K – Semnalarea unei 
anomalii în func ionarea 
centralei termice i 
indicarea procesului ce 
trebuie urmat. 
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a – Ecran de afi are. 
b – Indicator de anomalie 
c – Retur la meniul precedent. 
d – Validare. 
e – Acces la meniuri. 
f – Derulare în sus/jos. 
g – Program activat/dezactivat 
h – Soclu mural 
i – Priz  de alimentare 
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UTILIZATORI 

   

Reglarea, 
surs  de economii 

  

 
Desf urarea opera iilor: De remarcat c  în orice moment o ap sare pe tasta  
înseamn  întoarcerea la etapa precedent . 

1- Accesul la meniul utilizator   

- Ap sa i pe  pentru a ap rea meniul 

urm tor: 

REGLAJ Tº CONFORT 
REGLAJ Tº ECO 
PROGRAM 
REGLAJ AP  CALD  
ÎNC LZIRE F/O 
VACAN  
REGLAJ OR  
REGLAJ DAT  

 
2- Reglarea orei   

- Utiliza i tastele  pentru a selec iona meniul „Reglaj 

or ”: 

 

 
3- Reglarea datei   

- Utiliza i tastele  pentru a selec iona meniul „Reglaj 

dat ”: 

 

 
 

 
 

- Ap sa i pe  pentru a selec iona 

meniul „Înc lzire F/O”: 

PROGRAM 
REGLAJ AP  CALD  
ÎNC LZIRE F/O 
...  

1- Activarea func iei înc lzire   

 
2- Dezactivarea func iei 

înc lzire 
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Desf urarea opera iilor: De remarcat c  în orice moment o ap sare pe tasta  
înseamn  întoarcerea la etapa precedent . 

1- Activarea programului s pt mânal  
- Ap sa i pe tasta , Termostatul de climatizare prezint  acest afi aj: 

sau 

- Fiecare ap sare pe tasta , 
inverseaz  modul ACTIV sau OPRIT 

 
- Când apare modul ACTIV, a tepta i 5 secunde, ecranul de afi are revine la pozi ia 
normal  i valideaz  automat alegerea f cut . 
 

2- Accesul la programul ini ial  

- Ap sa i pe  pentru a 

selec iona meniul „Program”: 

REGLAJ Tº CONFORT 
REGLAJ Tº ECO 
PROGRAM 
...  

 
- Ie i i din meniu ap sând pe  ceea ce activeaz  programul s pt mânal 

standard prestabilit în uzin : 
De luni pân  vineri În week-end 

 
 

 

- La o ap sare pe una din tastele de derulare , apare meniul de reglaj al temperaturii 

ambiante: 

 
Acest reglaj se anuleaz  automat din momentul în care programul modific  nivelul de temperatur  

Eco/Confort. 
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Desf urarea opera iilor: De remarcat c  în orice moment o ap sare pe tasta  
înseamn  întoarcerea la etapa precedent . 

1- Activarea programului s pt mânal  
- Ap sa i pe tasta , Termostatul de climatizare prezint  acest afi aj: 

Sau 

- Fiecare ap sare pe tasta , 
inverseaz  modul ACTIV sau OPRIT 

 
- Când apare modul ACTIV, a tepta i 5 secunde, ecranul de afi are revine la pozi ia 
normal  i valideaz  automat alegerea f cut . 
 

2- Accesul la meniul utilizator  

- Ap sa i pe  pentru a 

selec iona meniul „Program”: 

REGLAJ Tº CONFORT 
REGLAJ Tº ECO 
PROGRAM 
...  

   
3- Reglarea temperaturii confort  
 

 
(permite reglarea temperaturii dorite în timpul zilei) 
 

 

4- Reglarea temperaturii eco  

 
(permite reglarea temperaturii dorite în timpul nop ii sau în caz de absen ) 
 

5- Programul  
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P tratele indic  
intervalele orare 
în timpul c rora 
centrala termic  
va furniza o 
temperatur  
CONFORT (ex.: 
19,5°C între 
16H00 i 23H00 
i între 6H00 i 

8H00) 
 

Spa iile albe 
indic  
intervalele orare 
în timpul c rora 
centrala termic  
va furniza o 
temperatur  
ECO (ex.: 
16,5°C între 
8H00 i 16H00 
i între 23H00 i 

6H00) 
   

Ap sa i pe  pentru a trece 
de la temperatura CONFORT la ECO 

Acest simbol 
indic  modul 
care permite 
afi area 
intervalelor de 
func ionare la 
temperatura 
specificat  
CONFORT 
(p tratele negre) 
cu ajutorul 
tastelor  . 
Exemplu: în 
cazul imaginii de 
al turi, fiecare 
ap sare pe  
mai adaug  un 
p trat pornind de 
la 23 H, ceea ce 
reprezint  30 
min. de înc lzire 
suplimentare la 
19,5°C 

 

Acest simbol 
indic  modul 
care permite 
tergerea 

p tratelor negre 
pentru a instala 
intervalele de 
func ionare la 
temperatura 
specificat  ECO 
cu ajutorul 
tastelor . 
Exemplu: în 
cazul imaginii 
de al turi, 
fiecare ap sare 
pe  mai adaug  
un spa iu alb 
pornind de la 6 
H, ceea ce 
reprezint  30 
min. 
suplimentare la 
16,5°C 

- Ap sa i pe  pentru a valida parametrii stabili i de dv. în timpul zilei. 

- Proceda i la fel pentru fiecare zi a s pt mânii sau utiliza i copia a a cum se explic  
mai jos. 
 
Copia programului 
- Pentru a câ tiga timp, ave i posibilitatea de a v  copia parametrii stabili i pentru a o 
alt  zi prin meniul: 
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Desf urarea opera iilor: De remarcat c  în orice moment o ap sare pe tasta  
înseamn  întoarcerea la etapa precedent . 

1- Dezactivarea programului s pt mânal  
- Ap sa i pe tasta , Termostatul de climatizare prezint  acest afi aj: 
- Fiecare ap sare pe tasta , inverseaz  modul ACTIV sau OPRIT 

→ ACTIV → → OPRIT 

- P stra i pozi ia OPRIT Dup  5 secunde, ecranul de afi are revine la pozi ia normal  
i valideaz  automat aceast  alegere. 

 

2- Accesul la meniul utilizator  

- Ap sa i pe  pentru a ap rea meniul urm tor:  REGLAJ Tº AMBIAN  

   
3- Reglarea temperaturii ambiante  
 

 
(permite reglarea în permanen  a temperaturii dorite) 
 

 

  

 
 

1- Accesul la meniul utilizator  
 

- Ap sa i pe +  pentru a selec iona meniul 

      urm tor: 

 
 

 

REGLAJ AP  CALD  
ÎNC LZIRE F/O 
VACAN  
… 

 

 

2- Activarea programului vacan   
 
- Stabili i temperaturile dorite în func ie de datele dv. de plecare i de retur. 
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Desf urarea opera iilor: De remarcat c  în orice moment o ap sare pe tasta  
înseamn  întoarcerea la etapa precedent . 

1- Accesul la meniul utilizator  

- Ap sa i pe  +  pentru a selec iona 

meniul urm tor: 

 
 

 

REGLAJ Tº ECO 
PROGRAM 
REGLAJ AP  CALD  
… 

 

2- Reglarea temperaturii apei calde  

 
 

  

 
 
- Ap sarea simultan  pe tastele  i  timp de 3 secunde permite blocarea 

tastelor termostatului de climatizare. 
 

Ap sare timp de 3 secunde 
- Proceda i la fel pentru deblocare. 
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- În caz de anomalie, semnalele ro ii  de pe centrala termic  i termostatul de 

climatizare lumineaz  intermitent i se afi eaz  o pictogram  pe termostatul de 
climatizare:  
- Ap sa i pe tasta  de pe termostatul de climatizare: 

Primul nivel de defec iune  
 
- Termostatul de climatizare v  indic  procesul care 

trebuie urmat: 

 
- Ecranul centralei termice afi eaz  în acela i timp 

codul corespunz tor defec iunii: 

 
Al doilea nivel de defec iune  
 
- Termostatul de climatizare v  recomand  s  apela i 
serviciul dv. post-vânzare, indicându-i codul pentru 
defec iune care lumineaz  intermitent pe centrala 
termic  pentru a facilita diagnosticarea acesteia. 

 
 

- Ecranul centralei termice afi eaz  în acela i timp 
codul corespunz tor defec iunii: 
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Glosarul meniului utilizator 
 
Reglaj T° ambiant  Reglarea temperaturii ambiante când programul 

nu este activat (Program inactiv) 
Reglaj T° confort Reglarea temperaturii de confort în perioadele 

stabilite în meniul „Program”. 
Reglaj T° ECO Reglarea temperaturii reduse în perioadele 

stabilite în meniul „Program”. 
Program Atribuirea intervalelor orare de func ionare la 

temperatura confort i eco pentru fiecare zi a 
s pt mânii. Diminea a, se recomand  de exemplu 
s  porni i înc lzirea aproximativ cu o or  înainte 
de sculare. 

T° exterioar  Afi area temperaturii exterioare când este 
instalat  o sond  exterioar . 

Reglaj ap  cald  Reglarea temperaturii apei calde 
Înc lzire F/O Func ionare sau Oprire a înc lzirii 

Func ionare = Ap  cald  sanitar +înc lzire 
Oprire = Doar ap  cald  sanitar  
În func ie de T° ext. = se afi eaz  când este 
conectat  o sond  exterioar . Selec ionând „În 
func ie de T° ext.”, centrala termic  întrerupe 
automat înc lzirea îndat  ce temperatura 
dep e te 18°C (reglaj uzin )  

Reglaj T° radiator 
sau 
Reglaj T° plan eu   

Se afi eaz  dac  instalatorul dv. a ales 
instruc iunile „manuale” din meniul „reglare 
înc lzire” a meniului „instalator”. 

Vacan  Reglarea temperaturii ambiante într-o perioad  de 
absen . 

Reglaj or  Reglarea orei 
Reglaj dat  Reglarea datei 
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UTILIZATORI   

 
Saunier Duval propune de 
asemenea ca accesoriu o 
sond  exterioar  al c rei 
captor plasat pe peretele de 
nord sau de nord/vest al 
casei permite anticiparea 
varia iilor de temperatur . 

Accesoriile care fac 
diferen a 
 
Pentru a oferi înc  i 
mai mult confort i 
economie, Saunier Duval 
a conceput o gam  de 
accesorii disponibile la 
alegere. 
 
Termostatul de 
climatizare zona 2 este 
un termostat mural f r  fir 
destinat s  gestioneze o a 
doua zon  de înc lzire. 

 

Isobox care se amplaseaz  
direct sub un lavabou sau 
în vecin tatea unui du , 
pune la dispozi ie o 
rezerv  de ap  cald  
imediat disponibil . 

 

Isofloor se instaleaz  în 
spatele centralei termice i 
permite furnizarea apei 
calde la temperatur  joas  
adaptat  plan eelor cu 
înc lzire. 

 

 

Exadial v  permite s  
ac iona i asupra modului de 
func ionare a centralei dv. 
termice de la distan  prin 
telefon. 

 

Consulta i descrierea 
noastr  detaliat  de pe site-
ul nostru: 
www.saunierduval.com 
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Întreb rile dv. …   

Inten ionez s  astup 
gurile de aerisire joase 
i înalte din locul în 

care se afl  centrala 
mea pentru c  intr  
prea mult aer rece! 
Nu este recomandat s  
face i acest lucru, 
deoarece poate 
reprezenta un pericol! 
Acestea sunt 
indispensabile bunei 
func ion ri a centralei 
dv. Blocarea acestora ar 
împiedica buna evacuare 
a gazelor de ardere i v-
ar pune via a în pericol 
prin asfixie. 
În baie, a tept mult 
timp pân  s  curg  ap  
cald  de la robinet! 
Oricare ar fi 
performan ele centralei 
dv. termice, sosirea apei 
calde depinde de 
cantitatea de ap  rece 
con inut  în evi. Dac  
baia dv. se afl  la o 
distan  de 10 metri de 
centrala dv. termic , cele 
câteva zeci de secunde 
necesare sosirii apei 
calde v  pot p rea uneori 
prea lungi! 
În cazul acesta, de 
remarcat c  este posibil 
s  ad uga i, în 
vecin tatea unui punct de 
extragere a apei, modulul 
Isobox care v  permite 
s  ob ine i ap  cald  
aproape imediat. 
Adresa i-v  instalatorului 
dv. pentru consiliere. 

Aud zgomotul apei în 
radiatoare. 
Poate c  a intrat aer în 
conducte. Proceda i la 
aerisirea radiatoarelor dv., 
de urubând urubul 
amplasat la extremitatea 
acestora. 
 
Dup  o aerisire, restabili i 
întotdeauna presiunea a a 
cum se arat  mai jos. Dac  
anomalia persist , apela i 
la Serviciul dv. Post-
Vânzare. 

 

Centrala mea termic  s-a 
oprit, semnalul ro u i 
codul 21 lumineaz  
intermitent! 

 

Iar termostatul de 
climatizare prezint  acest 
afi aj: 

 
Centrala termic  i-a 
declan at sistemul de 
siguran , deoarece a 
detectat lipsa apei în 
instala ie. 

 

Este suficient deci s  
reumple i cu ap  centrala 
termic  deschizând robinetul 
albastru plasat sub centrala 
termic  pân  ob ine i o 
presiune între 1 i 2 bari pe 
ecranul de afi are al 
centralei. Centrale se va 
repune în func ie automat de 
îndat  ce presiunea este 
suficient de mare. Dac  
umplerea trebuie repetat  
prea des, ar putea fi vorba de 
o pierdere de ap  în 
instala ia dv. În acest caz, 
anun a i Serviciul dv. Post-
Vânzare. 
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UTILIZATORI   

Întreb rile dv. …  
  

Lipsesc mai multe zile, 
gerul ar putea s  
d uneze instala iei mele? 
 
Termostatul de climatizare 
asigur  automat protejarea 
instala iei împotriva 
gerului men inând o 
temperatur  de minim 
6°C. 
 
Aceast  protec ie este 
asigurat  de Termostatul 
de climatizare, atât timp 
cât acesta este activ. 

Mai precis, butonul  al 

centralei termice nu trebuie 
activat, iar bateriile 
termostatului de 
climatizare trebuie s  fie în 
stare bun . Utiliza i dac  
este cazul cordonul de 
alimentare 230 V. 

În cazul unei absen e de 
mai multe zile, utiliza i 
modul vacan  al 
termostatului dv. de 
climatizare indicându-i 
datele de plecare i de 
retur, cât i temperatura 
dorit . 

 

 
 

 



 19

 
INSTALATORI   

Pentru centralele termice 
de tip F, se vor comanda 
diferite colete de ventuz   

în func ie de configura ia 
instala iei. Dimensiuni 

Centrala termic  este 
livrat  în dou  colete 
separate: 
- centrala termic  i 

termostatul f r  fir. 
- placa de racordare i 

placa de fixare 
 
ATEN IE: SCOATE I 
MAI ÎNTÂI 
TERMOSTATUL DE 
CLIMATIZARE plasat 
în cala de polistiren din 
partea de jos. 

 
Ansamblul livrat este 
alc tuit din: 
- 1 termostat f r  fir 
- 1 soclu pentru fixare 

mural  
- 3 baterii alcaline de 

1,5 V tip LRG 
- 1 trap  de acces 

pentru baterii 
 

 
Isofast C 35 E F 35 E H-MOD 

 
Greutate net  (kg) 47 51  
Greutate brut  
(kg) 

52 55  
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Caracteristici tehnice 
 
Curbe debit/presiune Isofast 35 kW 
 

 
Vitez  III 1 By-pass închis 

2 Deschis  rota ie 

3 Deschis  rota ie 

4 Deschis 1 rota ie 

5 Deschis 2 rota ii 

Vitez  II 6 Deschis  rota ie 

Vitez  I 7 Deschis  rota ie 
 

Întrerup torul de 
pomp  este plasat în 
uzin  pe pozi ia II. 
Pentru a îmbun t i 
confortul acustic, 
alege i o vitez  mai 
mic  pozi ionând 
selectorul pe I. 
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Caracteristici tehnice 

Isofast 
 
Înc lzire C 35 E F 35 E 

H-MOD 
Putere util  în înc lzire ajustabil  de la… (kW) 

        la… (kW) 
34,6 
11,7 

34,6 
6 

Randament pe P.C.I. % 90,1 91 
Temperatur  înc lzire max. (°C) 87 87 
Temperatur  înc lzire min. (°C) 38 38 
Vas de expansiune al circuitului de înc lzire, 
capacitate util  

(I) 12 12 

Capacitatea max. a instala iei la 75°C  (I) 275 275 
Supap  de siguran , presiune max. de func ionare (bari) 3 3 

 
Sanitar C 35 E F 35 E 

H-MOD 
Putere pentru ap  cald  auto. variabil  de la… 

(kW) 
        la… (kW) 

34,6 
11,7 

34,6 
6 

Temperatura apei calde max. (°C) 60 60 
Debitul minim de func ionare în modul sanitar (l/min.) 1 1 
Debitul specific (pentru o T de 30°C) (l/min.) 16,5 16,5 
Balon de acumulare, capacitate util  (I) 4 4 
Supap  de siguran , presiune max. de func ionare (bari) 10 10 
Presiunea de alimentare min. (bari) 0,7 0,7 
Presiunea de alimentare max. (bari) 10 10 

 
Arderea C 35 E F 35 E 

H-MOD 
Evacuarea gazelor de ardere prin conduct  Ø (mm) 

prin tub ventuz  Ø 
(mm) 

140 
- 

- 
60 

Admisie aer proasp t prin tub ventuz  Ø 
(mm) 

- 100 

Debitul aerului aspirat (1013 mbari-0°C) (m3/h) 72,9 62,4 
Debitul de evacuare a gazelor de ardere (g/s) 26,7 23,1 
Temperatura gazelor de ardere (°C) 131 152 
Valoarea produselor de ardere CO (ppm) 

CO2 (%) 
NOx (ppm) 

40 
5,6 
82 

51,5 
6,7 

81,2 

 
Electricitatea C 35 E F 35 E 

H-MOD 
Tensiunea de alimentare (V) 230 230 
Intensitatea (A) 0,7 0,97 
Puterea max. absorbit  (W) 160 224 
Protec ia electric   IPX4D IPX4D 
Clasa  1 1 
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Gaz natural (G 20) – (ref. 15°C – 1013 mbari) C 35 E F 35 E 

H-MOD 
Ø injector arz tor (mm) 1,20 1,25 
Presiunea de alimentare (mbari) 20 20 
Presiunea max. la arz tor (mbari) 12,7 12,1 
Presiunea min. la arz tor (mbari) 2,1 1,5 
Debitul la puterea max. (m3/h) 4,06 4,02 
Debitul la puterea min. (m3/h) 1,48 0,74 

 
Butan (G 30)  C 35 E F 35 E 

H-MOD 
Ø injector arz tor (mm) 0,73 0,77 
Ø diafragm  (mm) 7,3 5,8 
Presiunea de alimentare (mbari) 29 30 
Presiunea max. la arz tor (mbari) 25,1 21,6 
Presiunea min. la arz tor (mbari) 3,8 3,0 
Debitul la puterea max. (kg/h) 3,03 2,99 
Debitul la puterea min. (kg/h) 01,10 0,55 

 
Propan (G 31) C 35 E F 35 E 

H-MOD 
Ø injector arz tor (mm) 0,73 0,77 
Ø diafragm  (mm) 7,3 5,8 
Presiunea de alimentare (mbari) 37 30 
Presiunea max. la arz tor (mbari) 32,0 21,6 
Presiunea min. la arz tor (mbari) 4,5 3,0 
Debitul la puterea max. (kg/h) 2,98 2,59 
Debitul la puterea min. (kg/h) 1,09 0,48 
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INSTALATORI 

Circuitul hidraulic 

Isofast C  
1- Siguran  la reful rile din co  
2- Intrerup tor de tiraj antirefulant 
3- Schimb tor de c ldur  
4- Siguran  de supraînc lzire 
5- Camer  de ardere 
6- Vas de expansiune 
7- Electrod de control al fl c rii 
8- Electrozi de aprindere 
9- Arz tor 
10- Captor de temperatur   

înc lzire(retur) 
11- Circulator 
12- Captor de temperatur  

înc lzire(tur) 
13- Aprinz tor electric 
14- By-pass 
15- Mecanism pentru gaz 
16- Captor de presiune a apei de 

înc lzire 
17- Schimb tor sanitar 
18- Van  cu trei c i 
19- Robinet de golire 
20- Detector de debit 
21- Captor al temperaturii sanitare 
22- Supap  de siguran  la 3 bari 
23- Filtru pe racordul de ap  rece 
24- Grup de umplere 
25- Robinet de închidere 
26- Filtru pe circuitul de înc lzire 
27- Robinet de închidere 
28- Robinet de închidere 
29- Robinet de închidere 
30- Robinet de închidere 
31- Balon de micro acumulare 
32- Captor al temperaturii din balon 
33- Rezisten  de men inere a 

temperaturii 
34- Supap  de siguran  la 10 bari 
 
A- Retur înc lzire 
B- Racord ap  rece 
C- Tur înc lzire 
D- Ie ire ap  cald  
E- Racord gaz 
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Isofast F 
1- Exhaustor cu indicator de vitez  
2- Presostat 
3- Schimb tor de c ldur  
4- Siguran  de supraînc lzire 
5- Camer  de ardere 
6- Vas de expansiune 
7- Electrod de control al fl c rii 
8- Electrozi de aprindere 
9- Arz tor 
10- Captor de temperatur  

înc lzire(retur) 
11- Circulator 
12- Captor de temperatur  

înc lzire(tur) 
13- Aprinz tor electric 
14- By-pass 
15- Mecanism pentru gaz 
16- Captor de presiune a apei de 

înc lzire 
17- Schimb tor sanitar 
18- Van  cu trei c i 
19- Robinet de golire 
20- Detector de debit 
21- Captor al temperaturii sanitare 
22- Supap  de siguran  la 3 bari 
23- Filtru pe racordul de ap  rece 
24- Grup de umplere 
25- Robinet de închidere 
26- Filtru pe circuitul de înc lzire 
27- Robinet de închidere 
28- Robinet de închidere 
29- Robinet de închidere 
30- Robinet de închidere 
31- Balon de micro acumulare 
32- Captor al temperaturii din balon 
33- Rezisten  de men inere a 

temperaturii 
34- Supap  de siguran  la 10 bari 

 
A- Retur înc lzire  
B - Racord ap  rece 
C- Tur înc lzire 
D- Ie ire Ie ire ap  cald  
E- Racord gaz 
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INSTALATORI 

Amplasarea centralei termice 

Fixarea pl cii de 
racordare permite 
efectuarea instal rii i 
realizarea probelor de 
etan are f r  ca centrala 
termic  s  fie amplasat . 
Un ablon de montare i 
o plac  de fixare sunt 
furnizate împreun  cu 
placa de racordare. 
Instalarea ansamblului 
trebuie efectuat  în 
conformitate cu indica iile 
desenate pe ablon. 
Utiliza i dou  sau trei 
tifturi pentru placa de 

ag are i patru tifturi 
pentru placa de racordare. 

Caracteristicile mecanice 
ale tifturilor va trebui s  
corespund  cel pu in 
valorilor indicate pe 
schi ele de mai jos. Ele va 
trebui de asemenea s  fie 
adaptate caracteristicilor 
zidului portant. Dac  
centrala termic  nu este 
instalat  imediat, proteja i 
diversele racorduri pentru 
ca ipsosul i vopseaua s  
nu poat  compromite 
etan eitatea racord rii 
ulterioare. 

Stabili i pozi ia centralei 
termice având grij : 
- S  p stra i o distan  

lateral  minim  de 
aproximativ 20 mm pe 
fiecare latur  a 
aparatului pentru a 
men ine accesibilitatea la 
acesta. 

- S  respecta i în l imea 
minim  de 1,80 m pentru 
partea inferioar  a 
întrerup torului de tiraj 
antirefulant, în cazul în 
care aceasta serve te ca 
ventilare înalt  
(Modelele C). Aceast  
condi ie este îndeplinit  
dac  placa de fixare 
este pozi ionat  la 
minim 2,10 m fa  de 
sol. 

- S  evita i fixarea pe un 
perete u or. 

- S  evita i amplasarea 
centralei termice 
deasupra unui aparat a 
c rui utilizare ar putea 
reprezenta o surs  de 
pericole (ma in  de g tit 
emi ând vapori gra i, 
ma in  de sp lat pentru 
rufe, etc.) sau într-un loc 
a c rui atmosfer  ar fi 
corosiv  sau înc rcat  cu 
mult praf(pentru centrala 
termic  de tip C). 

- S  evita i instalarea în 
acela i loc cu centrala 
termic  (modelele C) a 
oric rui aparat care ar 
putea modifica intrarea 
aerului, hot  de aspira ie, 
usc tor de rufe. ine i 
minte: în nici un caz nu 
trebuie astupate gurile de 
ventila ie înalte i joase. 
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 27

 
INSTALATORI 

Evacuarea gazelor arse la centralele termice de tip C 

Pentru toate centralele de tip C, conducta 
de evacuare trebuie realizat  astfel încât 
apa de condensare provenind din 
conduct  s  nu se poat  scurge în nici un 
caz în central . De asemenea, partea 
orizontal  a conductei de evacuare trebuie 
s  fie înclinat  ascendent cu cel pu in 3%, 
cu excep ia cazului în care aceast  parte 
m soar  mai pu in de un metru.  

Important: Respecta i o în l ime L 
minim  de 2 m cu D1 = 140 mm i D2 ≥ 
D1. 

 

Conducte de evacuare ventuz  ale 
centralelor termice de tip F. 

 

Pot fi realizate pentru 
centrala dumneavoastr  
diferite configura ii de 
conducte de evacuare. 
Saunier Duval. 

Iat  câteva exemple. Nu 
ezita i s  consulta i 
distribuitorul 
dumneavoastr  pentru  

informa ii suplimentare 
privind celelalte 
posibilit i i accesoriile 
asociate. 
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Sistem ventuz  concentric 
orizontal Ø 60 i Ø 100 mm 
(instalarea de tipul C12) 
Pierdere de sarcin  maxim : 
80 Pa. 

Aceast  valoare maxim  
este ob inut  cu un cot i o 
ventuz  cu o lungime (L) de 
2m.  
Dac  este necesar un cot la 
90º suplimentar (sau 2 la 
45º, lungimea (L) trebuie 
redus  cu un metru. 

Recomand ri 
normative: Orificiile 
terminalelor în cazul 
conductelor separate 
trebuie s  se deschid  
într-un p trat cu latura 
de 50 de cm.  

 

 

Ventuza trebuie s  fie 
înclinat  descendent cu 
aproximativ 1% c tre 
exterior pentru a evacua 
posibilele condens ri. 
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INSTALATORI 

Conducte de evacuare ventuz  ale centralelor termice de tip F 

Distan ele minimale (în mm) care trebuie respectate pentru pozi ionarea terminalelor 
de ventuz .  
A – sub o fereastr   600 

B – Sub o gur  de aerisire  600 

C – Sub un jgheab de strea in   300 

D – Sub un balcon 300 

E – De la o fereastr  adiacent   400 

F – De la o gur  de aerisire adiacent  600 

G – de la tuburi de evacuare verticale sau 
orizontale  

600 

H – De la un unghi al construc iei   300 

I – De la intrarea în cl dire  1000 

L – de la sol sau de la un alt etaj 1800 

M – Între dou  terminale verticale  1500 

N – Între dou  terminale orizontale 600 
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Sistem ventuz  vertical Ø80 i Ø125mm 
(instalarea de tipul C 32) 
Pierdere de sarcin  maxim : 80 Pa. 
Aceast  valoare maxim  este ob inut  cu 
adaptorului i o ventuz  cu lungimea (L) 
de 4,5 m.   
 
Recomandare normativ : 
Orificiile terminalelor în conducte 
separate trebuie s  se deschid  într-un 
p trat  cu latura de 50 de cm. 
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INSTALATORI 

Conducte de evacuare ventuz  Isofast F: 

Sistem ventuz  cu flux 
dublu 2 x Ø80 mm 
(instalarea de tipul C52)  
Pierdere de sarcin  
maxim : 80 Pa  
 
Aceast  valoare maximal  
este ob inut  datorit  a 
dou  coturi, separatorului 
de flux i a conductelor cu 
lungimi (L1 i L2) de 19 
m. 

 
Conduct  colectiv  pentru 
centralele termice etan e 
(instala ia de tipul C 42) 
Pierdere de sarcin  
maxim : 80Pa. 
Aceast  valoare maximal  
este ob inut  datorit  unui 
cot i a unei ventuze cu 
lungimea (L) de 2 m.  
 
Orice cot  suplimentar va 
reduce cu 1m aceast  
lungime.  
Leg turile la conduct  vor 
fi realizate cu ajutorul kit-
ului 85676. Consulta i 
distribuitorul pentru a v  
informa cu privire la 
diferitele posibilit i de 
racordare la conducta 
colectiv .  
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Proiectarea circuitului de înc lzire  
Centralele pot fi integrate 
în toate tipurile de 
instala ii: bi-tub, mono-tub 
în serie sau derivat, 
pardoseal  cu înc lzire... 
 
Suprafe ele de înc lzire 
pot fi constituite din 
radiatoare, convectori sau 
aeroterme.  
 
Aten ie: dac  materialele 
utilizate sunt diferite, se 
pot produce fenomene de 
corodare. În acest caz se 
recomand  ad ugarea unui 
inhibitor în apa circuitului 
de înc lzire, în  
concentra iile indicate de 
produc tor, care va evita 
producerea gazelor i 
formarea oxizilor.  
 
Sec iunile de tubulaturi 
sunt determinate utilizând 
curba debit/presiune de la 
pagina 21. Re eaua de 
distribu ie va fi calculat  în 
func ie de debitul 
corespunz tor puterii reale 
necesare f r  a ine cont de 
puterea maxim  pe care o 
poate furniza centrala.  

De asemenea, se 
recomand  a se prevedea 
un debit suficient astfel 
încât diferen a de 
temperatur  între plecare i 
revenire s  fie mai mic  
sau egal  cu 20º. Debitul 
minim este de 500 l/h.  
 
Traseul conductelor va fi 
conceput astfel încât s  
permit  luarea tuturor 
m surilor necesare pentru 
a evita pungile de aer i 
pentru a facilita degazarea 
permanent  a instala iei. 
Trebuie prev zute robinete 
de purjare la fiecare punct 
înalt al conductelor, 
precum i pe toate 
radiatoarele.  
 
Volumul total de ap  
admisibil pentru circuitul 
de înc lzire depinde, 
printre mai mul i factori, 
de înc rcarea static  la 
rece. Vasul de expansiune 
încorporat în central  este 
livrat presurizat la 0,5 bari 
(deci o înc rcare static  de 
5 mCE) i autorizeaz  un 
volum maxim de 275 l 
pentru o temperatur  
medie a circuitului de 
radiatoare de 75º i o 
presiune maxim  de 
serviciu de 3 bari. 

Este posibil  modificarea, 
la punerea în func iune, a 
acestei presiuni de umplere 
în cazul unui grad mai 
mare de înc rcare static .  
 
Prevede i un robinet de 
evacuare în punctul cel 
mai de jos al instala iei.  
 
În cazul utiliz rii 
robinetelor termostatice, 
nu echipa i toate 
radiatoarele cu aceste 
robinete, asigurându-v  c  
pozi iona i aceste robinete 
în zonele cu aport mare de 
c ldur  din alte surse i 
niciodat  în zona unde este 
instalat termostatul de 
ambian .  
 
În cazul unei instala ii 
vechi, este indispensabil s  
cur a i circuitul de 
radiatoare înainte de 
instalarea noii centrale. 

Proiectarea circuitului sanitar  

Circuitul de distribu ie va 
fi realizat astfel încât s  se 
evite pe cât posibil 
pierderile de sarcin : 
limita i num rul de coturi, 
utiliza i robinetele 

de trecere cu sec iune 
mare, pentru a permite un 
debit suficient.  
Centrala poate func iona 
cu o presiune de 
alimentare 

minim  de 0,7 bar, îns  cu 
un debit mic. Un confort 
mai mare de utilizare va fi 
ob inut începând de la 1 
bar de presiune de 
alimentare. 
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INSTALATORI 

Placa de racordare 

Fixa i prin în urubare evile cotite furnizate cu placa de racordare: 
A – retur c ldur  cu manete de izolare (t) i (u)  
B – sosire ap  rece cu manete de izolare (v), limitator de debit la 12l/min. 
C – tur c ldur  cu izolare  
D – plecare ap  cald  sanitar   
E – intrare gaz cu manet  de izolare (x)  
 

 
- Furtunul flexibil 

livrat cu placa de 
racordare permite 
efectuarea 
testelor de 
etan eitate a 
circuitelor 
sanitare i de 
înc lzire. (Numai 
pentru Fran a) 

- Racordul retur c ldur  
este prev zut cu un filtru 
accesibil prin 
de urubarea piuli ei 
plasat  la extremitate.  

- Presiunea de încercare 
poate fi citit  pe un 
manometru în urubat  în 
locul piuli ei la 
extremitatea racordului 
retur c ldur  (A). 
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Instalarea tubulaturilor  

Tubulaturile livrate cu placa 
de racordare permit 
racordarea la instala ie: 

1.  racorduri de înc lzire 

Piuli  20 x 27 (3/4” 
gaz) cu cot care se 
sudeaz  la tuburi de 
cupru 16 x 18.  

2.  racorduri sanitare  

Piuli  15 x 21 (1/2” 
gaz) cu cot care se 
sudeaz  la tuburi de 
cupru 14 x 16.  

3.  racord gaz  

Piuli  20 x 27 (3/4” 
gaz) cu cot care se 
sudeaz  la tuburi de 
cupru14 x 16. 

Nu utiliza i decât garniturile 
de origine furnizate 
împreun  cu aparatul. Nu 
lipi i racordurile montate, 
aceast  opera iune riscând 
s  deterioreze garniturile i 
s  afecteze etan eitatea 
robinetelor. 

Racorda i supapele de 
siguran , S1 i S2 la un 
circuit de evacuare c tre 
scurgeri, utilizând tuburile 
transparente furnizate. 
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INSTALATORI 

Montarea centralei termice 

 

Re ine i: montarea 
centralei termice trebuie 
realizat  exclusiv de c tre 
un profesionist calificat.  
Înainte de efectuarea 
oric rei opera iuni este 
necesar  cur area cu grij  
a tubulaturii cu un produs 
corespunz tor pentru 
eliminarea impurit ilor 
precum pilitura, sudurile, 
diversele uleiuri i gr simi 
care ar putea fi prezente.  
Aceste corpuri str ine ar 
putea fi susceptibile de a 
p trunde în central , ceea 
ce ar putea perturba 
func ionarea acesteia.  

NB: Un produs solvent 
risc  s  afecteze circuitul.  
- Îndep rta i traversa de 

lemn din spatele 
centralei. 
 

- Pozi iona i centrala 
deasupra bol ului de 
suspendare. 
 

- Permite i coborârea 
centralei i sprijini i-o 
de placa de racordare.  

- Monta i leg turile pe 
fiecare racord. 
În uruba i racordurile 
între central  i placa 
de racordare. 

- Nu uita i s  ata a i 
prelungitorul albastru 
de robinetul de 
umplere, dup  cum se 
ilustreaz  mai sus.  

1. Monta i centrala pe 
baret .  

2. Permite i coborârea centralei i sprijini i-o pe 
placa de racordare. 
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Racordarea electric   

 

Racordarea aliment rii de 
230 V 

• Racorda i cablul de 
alimentare a centralei la 
re eaua de 230 de V 
monofazat  + 
împ mântare.  
În conformitate cu normele 
în vigoare, aceast  
racordare trebuie realizat  
prin intermediul unui 
întrerup tor cu ac iune 
bipolar  cu o deschidere de 
contact de cel pu in 3 mm. 

Important:  
- Racordarea electric  a 
aparatului trebuie realizat  
de un profesionist calificat.  

Orice interven ie în 
interiorul aparatului 
trebuie realizat  de 
serviciul post-vânzare 
sau de sta ia tehnic  
agreat  Saunier Duval. 

- Respecta i racordarea 
faz  i neutru pe 
central . 

- Cablul de alimentare 
poate fi înlocuit doar cu 
un cablu sub ire flexibil 
de tip 3 x 0.75 mm2 

H05 V V-F.  
- Siguran a fuzibil  de 

200mA a pl cii 
electronice este plasat  
pe neutru. 
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INSTALATORI 

Punerea în func iune a centralei 

Alimentarea cu gaz  
- deschide i robinetul 

contorului  
- verifica i etan eitatea 

racord rii la gaz 

- asigura i-v  c  prin 
contor trece un debit 
corespunz tor când 
toate dispozitivele 
pentru gaz ale 
instala iei sunt în 
func iune. 

Alimentarea electric   
- Asigura i-v  c  

centrala este 
alimentat  
corespunz tor la 

       230 V. 

Umplerea circuitelor 
1. Coborâ i 

întrerup torul 
centralei la nivelul I 

2. Deschide i manetele de 
izolare (t), (u), (v) i 
(w) ale pl cii de  

racordare: acestea trebuie 
s  fie în sensul curgerii. 

  
  

3. Deschide i bu onul purjorului situat 
pe pomp  i pe robinetele de purjare 
automat  ale instala iei  

4. Deschide i robinetul de umplere situat 
pe central  pân  când indicatorul de 
presiune indic  2 bari.  
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5. Aerisi i fiecare radiator pân  când apa 
se scurge normal, apoi închide i 
purjorul.  

6. L sa i deschis bu onul purjorului 
pompei.  

 

  
7. Deschide i robinetele de ap  cald  

pentru a purja instala ia 
 

8. Asigura i-v  c  indicatorul de 
presiune afi eaz  o valoare între 1 i 2 
bari; în caz contrar relua i umplerea. 
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INSTALATORI 

Punerea în func iune a termostatului de ambian  

Termostatul de ambian  
(T.A.) f r  fir a fost 
special creat pentru 
centrala Isofast.  
• Acesta este alimentat 
prin trei baterii alcaline 
LR 6 de 1,5 V. Saunier 
Duval propune de 
asemenea ca accesoriu un 
cordon care permite 
alimentarea T.A. la 230 V. 
În acest caz bateriile 
trebuie scoase. 
• Parametrii diferitelor 
func ii ale centralelor 
trebuie stabili i la 
instalare.   
Instalarea termostatului de 
ambian .  

Fixa i soclul termostatului 
la aproximativ 1,50 de la 
sol, pe un zid interior, ferit 
de lumina soarelui i de 
orice surs  perturbatoare 
precum: televizor, lamp , 
curent de aer, etc... 

Important: 

La prima punere în 
func iune centrala trece 
automat în modul manual 
(tastele tabloului de bord 
sunt luminate, iar tasta ... 
lumineaz  intermitent) 
ceea ce înseamn  c  
termostatul de ambian  
f r  fir nu este înc  
recunoscut de central .  

Pentru a face ca 
termostatul de ambian  s  
fie recunoscut de central , 
proceda i în felul urm tor: 

- deschide i tabloul de 
bord  
- repera i conectorul (A) 
de pe partea stâng  apoi 
introduce i-l câteva 
secunde în T.A., dup  cum  
 

 

este reprezentat în 
fotografia de mai jos. 
Oprirea lumin rii 
intermitente indic  faptul 
c  T.A. este recunoscut de 
central . 
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Reglaje  

Accesul la datele tehnice 
ale centralei (rezervat 
utiliz rii de c tre 
instalatori i S.A.V.). 
Permite efectuarea 
reglajelor la instalare i 
analiza eventualelor 
deregl ri: 

Descrierea detaliat  de 
mai jos precizeaz  
opera iunile care trebuie 
urmate pentru a efectua 
reglajele pentru o 
instala ie echipat  cu 
radiatoare sau pentru 
instala ie cu plan eu 
direct. 

Pentru celelalte tipuri de 
instala ii, de exemplu cu 
înc lzire prin plan eu, 
urma i indica iile de la 
notele pentru accesoriile 
corespunz toare. 
 

Instala ia dumneavoastr  comport  o singur  zon : radiator sau plan eu direct:  
Derularea opera iunilor: Re ine i c  orice ap sare pe tasta  determin   
    revenirea la etapa precedent . 
1. Accesul la meniul de instalare.   
- Racorda i conectorul (A) la termostatul de ambian , conform indica iilor de la pagina 

precedent .  

Ap sa i 5 minute pe 
 
pentru a determina apari ia 

urm torului meniu: 

MENIU INSTALATOR 
MENIU SERVICE 
ISTORIC DEFECTE 
DATELE CENTRALEI 

Selec iona i meniul de instalare:  
 

 

MENIU INSTALATOR +   COD ACCES 

         ALEGEREA LIMBII 
        TIPUL INSTALA IEI 
        ACCESORII RADIO 
        REGLAJ ÎNC LZIRE 
        CONFIG. CENTRAL  

  

2. Alegerea limbii  

 ALEGEREA LIMBII  + 
 

 ROMÂN  

 
 

 

  

3. Configurarea instala iei  

 TIPUL INSTALA IEI   +  1 ZON  RADIATOR   
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INSTALATORI 

Reglaje 

Instala ia dumneavoastr  comport  o singur  zon : radiator sau plan eu direct: 

4. Accesorii radio 

 

Aten ie: acest meniu se utilizeaz  numai în cazul 
instal rii unuia sau mai multora dintre aceste 
accesorii >  consulta i capitolul „Activarea 
accesoriilor”, pag. 43. 

 ACCESORII RADIO    SOND  EXT.     OPRIT 
     RELEU RADIO     OPRIT 
     TERMOSTAT ZONA 2   OPRIT 
     MODEM     OPRIT 

 
  
   

5. Reglarea c ldurii  
 REGLAJ ÎNC LZIRE    Tº SETATA INCALZ    AUTOMAT 

         MANUAL 
Comanda AUTOMAT este recomandat  pentru a beneficia de reglarea automat  a 
temperaturilor circuitelor.  
Dac  dori i, totu i, s  regla i personal temperatura radiatoarelor, selec iona i comanda 
MANUAL. Apoi reveni i în meniul de utilizare pentru a regla temperatura 
radiatoarelor: 
a/ ine i ap sat 5 secunde pe  

b/  REGLAJ Tº RADIATOR   +  REGLAJ Tº RADIATOR 

       73ºC 
       VALIDARE PRIN OK.  
 

 
6. Configurare central   

CONFIG. CENTRAL     CONFIG. AERO 
     Tº MAX. RADIATOR  
     Tº MIN. RADIATOR  
     MOD POMP  

 
 

6.1. Limitarea puterii maxime înc lzire  

 PUTERE MAX. ÎNC LZIRE    

 

 
 

   

 



 42

 
Instala ia dumneavoastr  comport  o singur  zon : radiator sau plan eu direct: 

 
6.2. Adaptarea lungimii de ventuz  la centralele de tip F.  
 

 CONFIG. AERO  

Alegerea CODULUI AERAULIC în func ie de lungimile de ventuze ale instala iei: 
C 
O 
D 

Ventuz  orizontal  (C12) 
Lungime (L) 

Isofast F 35 E H-MOD 

Ventuz  vertical  (C32) 
Lungime (L) 

Isofast F 35 E H-MOD 

Ventuz  dublu flux (C52) 
Lungime (L1 + L2) 

Isofast F 35 E H-MOD 
0 0,3 m 1 m 1 m 
1 0,5 m  1,3 m 1 m 
2 0,6 m 1,6 m 2 m 
3 0,7 m 2 m 4 m 
4 0,8 m 2,4 m 6 m 
5 0,9 m 2,8 m 8 m 
6 1 m 3,2 m 10 m 
7 1,2 m 3,6 m 12 m 
8 1,5 m 4 m 14 m 
9 1,7 m 4,2 m 16 m 
10 2 m 4,5 m 19 m 

 
6.3 Selectare temperatur  maxim  radiator:  

 Tº MAX RADIATOR    
 

   

       Aten ie: pentru plan eu direct, T0 nu 
        trebuie s  dep easc  500C 

 
 

6.4. Selectare temperatur  minim  radiator:  

 Tº MIN RADIATOR     
 

   

 
 

6.5. Alegerea modului de func ionare a pompei 
 MOD POMP     CU ARZ TORUL 

     CU TERMOSTATUL 
     PERMANENT 

 
   

Func ionarea CU TERMOSTATUL este recomandat  în toate cazurile, cu excep ia 
înc lzirii directe prin plan eu, pentru care se selec ioneaz  PERMANENT. 
 

 
7. Detectarea modulului ISOBOX  
  
• Dac  a fost instalat un balon la distan , pentru a determina recunoa terea acestuia de c tre 

central : 

 MODUL ISOBOX NU DA  

Dup  ce a i stabilit parametrii, ap sa i aproximativ 5 secunde pe , pentru a 

reveni la afi ajul ini ial.  
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INSTALATORI 

Reglaje 

Activarea accesoriilor 
Derularea opera iunilor: Re ine i c  orice ap sare pe tasta  determin   
    revenirea la etapa precedent . 
1. Accesul la meniul „Accesorii radio”  

• Racorda i conectorul (A pagina 39) al centralei la termostatul de ambian . 

• Ap sa i 5 secunde pe  pentru a determina apari ia 

              urm torului meniu: 

MENIU DE INSTALATOR 
MENIU SERVICE 
ISTORIC DEFECTE 
DATELE CENTRALEI 

• selec iona i meniul de instalare:  

 MENIU DE INSTALARE   +
 

  COD ACCES 

      +  

ACCESORII RADIO 
REGLARE C LDUR   
CONFIGURA IE 
CENTRAL  

 
• selecta i meniul satelit radio:  

 ACCESORII RADIO   +   SOND  EXT  OPRIT 
      RELEU RADIO  OPRIT 
      TERMOSTAT ZONA 2 OPRIT 
      MODEM   OPRIT 

  
   

2. Sonda exterioar   
  

 2.1. Recunoa terea sondei exterioare  

 SOND  EXTERIOAR  OPRIT    CONECTARE   

           

 

Ap sa i 10 s pe butonul satelit din 
spatele carcasei sondei exterioare. 
Pentru a realiza conexiunea, sonda 
trimite semnale – aceasta poate dura 
câteva minute – pân  este recunoscut  
de termostatul de ambian  care 
valideaz  conexiunea prin urm torul 
afi ajul: 

SOND  EXT.  PORNIT 
RELEU RADIO  OPRIT 
TERMOSTAT ZONA 2 OPRIT 
MODEM   OPRIT 
Sonda exterioar  este în acest moment 
opera ional . 
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Activarea accesoriilor 
 

2.2. Alegerea regl rii:  
• Alege i reglarea accesând meniul reglare c ldur :  

 SOND  EXT PORNIT  +   REGLAJ ÎNC LZIRE  

      CONFIG. CENTRAL  
      ALEGEREA LIMBII 
a/ Comand  c ldur    

Tº SETAT  ÎNC LZIRE    AUTOMAT 
    Tº OPRIRE ÎNC LZIRE  MANUAL  

Comanda AUTOMAT este recomandat  pentru a beneficia de reglarea automat  a 
temperaturilor din circuite. În acest caz nu este necesar nici un reglaj al pantei. 
Centrala selec ioneaz  singur , în câteva zile, panta cea mai adaptat  la instala ia de 
înc lzire.  
 

b/Temperatur  la care se opre te înc lzirea   

  

 T º OPRIRE ÎNC LZ.      
    T º SETAT  ÎNC LZ.              NB: v  sf tuim s  alege i 17ºC sau 18ºC 

   

Pute i p stra avantajul sondei exterioare, dar trebuie s  regla i personal pantele sondei. 
Pentru aceasta, selecta i comanda MANUAL. Apoi efectua i urm toarele reglaje: 

Nº  DE PANT  ZONA 1    0,2...0,6 0,8 0,7 ... 4,0   

Nº DE PANT  ZONA 2    0,2 ... 1,4 1,5 1,6 ... 4,0   

CORECTARE Tº ZONA 1    -5ºC ... -1ºC  0ºC  1ºC  5ºC   

CORECTARE Tº ZONA 2    -5ºC ... -1ºC  0ºC  1ºC  5ºC   

Selecta i codul urmând indica iile furnizate în graficul al turat. 
NB: Reglajele în zona 2 nu apar decât în cazul în care dou  zone de c ldur  au fost 
selectate în meniul „config. instala ie” 
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INSTALATORI 

Reglaje 

Activarea accesoriilor 
 
3. Relee radio  

 

 RELEU RADIO OPRIT    CONECTARE   

          
ine i ap sat 10 secunde pe butonul 

satelit din spatele carcasei releului radio.  
Pentru a realiza conexiunea, releul radio 
trimite semnale – aceasta poate dura 
câteva minute – pân  este recunoscut de 
termostatul de ambian  care valideaz  
conexiunea prin urm torul afi ajul: 

 RELEU RADIO             PORNIT 
 TERMOSTAT ZONA 2 OPRIT 
 MODEM   OPRIT 
 SOND EXT. OPRIT 
Releul radio este în acest moment 
opera ional. 

4. Termostat de ambian  zona 2  
 

 TERMOSTAT ZONA 2 OPRIT     CONECTOR   

          

 

Deconecta i cablul termostatului de 
ambian  zona 1 pentru a-l conecta la 
termostatul de ambian  zona 2.  
Acest lucru este suficient pentru a 
determina recunoa terea acestuia de 
c tre central . Relua i cablul pentru a-l 
conecta la termostatul de ambian  zona 

1 apoi ap sa i pe . Conexiunea va 
fi confirmat  de urm torul afi aj.: 

 TERMOSTAT ZONA 2  PORNIT 
 MODEM   OPRIT 
 SOND. EXT. OPRIT  
 RELEU RADIO OPRIT 
TA zona 2 este în acest moment 
opera ional. 

 

 

Reglarea debitului 
circuitului de c ldur  
Este necesar s  adapta i 
acest debit în func ie de 
calculul instala iei.  
Centrala este livrat  cu un 
urub a al by-pass-ului 

deschis la un arc de ; în 
func ie de  

necesit i efectua i rota ia 
acestui urub (ex. 
în uruba i pentru a 
închide) pentru a adapta 
în l imea manometric  
disponibil  la pierderea de 
sarcin  a instala iei, în 
func ie de curba 
debit/presiune (pag.20).  
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Glosar meniu de instalare 
 
Alegerea limbii Selectarea limbii pe ecranul termostatului 
Tipul instala iei Selectarea tipului de instala ie de 

înc lzire 
Program zona 2 Pozi ia Activ a acestui meniu atribuie 

func ia de ceas a TA 1 la zona 
radiatoarelor. În acest caz, temperatura 
ambiant  la nivelul plan eului este 
selectat  pornind de la meniul de utilizare 
al TA 1.  

Accesorii radio Activarea diferitelor accesorii radio cu 
care este prev zut  instala ia.  

Reglaj înc lzire Alegerea modului de reglare automat  
sau manual . În modul automat, 
temperatura radiatoarelor se adapteaz  
automat, între valorile T0 max. radiator i 
T0 min radiator, la nevoile termice ale 
camerei în care se afl  termostatul de 
ambian .  

Configurare Central   Selectarea parametrilor principali de 
func ionare ai centralei (puterea i 
temperaturile circuitului de înc lzire, mod 
pomp  i configurare aeraulic ).  

 
 
Schimbarea gazului 
 
În cazul schimb rii naturii 
gazului care alimenteaz  
instala ia, este necesar s  
modifica i anumite 
elemente ale centralei. 

Acest lucru poate fi 
realizat urmând 
instruc iunile furnizate în 
caseta „Schimbarea 
gazului” compus  din 
injectoare arz tor i un 
motor al mecanismul 
pentru gaz reglat din 
fabric . 

Aceste modific ri, precum 
i noile reglaje pe care le 

presupun, nu pot fi 
efectuate decât de c tre 
personalul calificat. 
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SERVICIUL POST-VÎNZARE  

Între inere 

Blocul hidraulic 

 
 

 

Înl turarea pompei 
Motorul pompei se 
demonteaz  de urubând cele 
patru uruburi de între inere. 
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Demontarea 
schimb torului sanitar 
Scoate i cele dou  uruburi 

accesibile prin partea 
frontal  a centralei. Aten ie 
la sensul de reasamblare,  

„terme TOP” imprimat pe 
latura schimb torului, 
trebuie s  fie dirijat în sus.  

 
   
Demontarea detectorului 
de debit 

- închide i racordul de 
ap  rece.  

- Desface i clema (1) i 
pivota i robinetul i 
tubul de umplere.  

- Debran a i conectorul 
(2) aflat sub capacul de 
cauciuc.  

- Desface i clema (3) 

- Desface i clemele i 
de uruba i racordul de 
ap  rece de sub 
central .  

- Extrage i ansamblul 
detector de debit/filtru.  
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SERVICIUL POST-VÎNZARE  

Între inere 

Componente de cur are 
Filtre retur c ldur  
- Închide i manetele a i 

b situate pe returul 
c ldur . 

-  De uruba i 
extremitatea racordului 
apoi scoate i filtrul 
pentru a-l cur a.  

 
 

 

 
Filtru „spumant” 
(îmbun t e te degazarea 
circuitului de înc lzire) 
- desface i filtrul 

„spumant” situat sub 
pomp . Profita i de 
flexibilitatea filtrului 
pentru a-l trece dup  
maneta retur înc lzire.  

- terge i-l i pune i-l la 
loc, a ezând corect 
tiftul.  

 
Filtru ap  rece 
- desface i clema care 

men ine filtrul. 
- Scoate i filtrul apoi 

cur a i-l  
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Corpul de înc lzire  
- de uruba i uruburile 

care men in capacul 
din fa a corpului de 
înc lzire i cur a i 
arz torul i paletele 
schimb torului.  

 
Golirea 

 
 
Golirea circuitului de 
înc lzire 

- deschide i robinetul de 
golire prev zut în 
partea de jos a 
instala iei.  

- Permite i intrarea 
aerului deschizând, de 
exemplu, un robinet de 
desc rcare al instala iei 
sau un robinet de 
evacuare (r) al 
centralei.  

Golirea circuitului 
sanitar 

- închide i robinetul 
contorului de ap .  

- Deschide i unul sau 
mai multe robinete. 

 
Golirea centralei  

- Închide i manetele de 
izolare (t), (u) i (w) 
(manetele trebuie s  fie 
perpendiculare în 
sensul curgerii).  

- Deschide i robinetul 
(r) de golire al 
centralei 

- Deschide i unul sau 
mai multe robinete de 
evacuare a apei din 
central , în sensul 
scurgerii).  
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SERVICIUL POST-VÎNZARE  
Meniurile SAV 

Meniurile descrise mai jos, 
accesibile, începând cu 
termostatele de ambian , 
permit analizarea 
eventualelor deregl ri i 
modificarea anumitor 

reglaje realizate din 
fabric .  
Utilizarea acestora este 
deci rezervat  
EXCLUSIV manevr rii 
de c tre S.A.V. 

 

   
Accesul la meniurile date   
- Racorda i conectorul (A pagina 39) al centralei la termostatul de ambian . 

- ine i ap sat 5 secunde pe  pentru a determina apari ia meniului urm tor: 

   MENIU INSTALATOR 
 MENIU SERVICE 
 ISTORIC DEFECTE 
 DATELE CENTRALEI 

 

1. Meniul „Istoric defec iuni”   

- Utiliza i tastele  pentru a selecta meniul „Istoric defec iuni” 

 ISTORIC DEFECTE   ISTORIC DEFECTE 
     DATELE CENTRALEI 
     MENIU INSTALATOR 

 MAR/04/02/03        10 
      _ _/_ _/_ _ 

Afi ajul indic  num rul 
defec iunii i data apari iei 
acesteia. 

 

2. Meniul „Date central ”    

Utiliza i tastele  pentru a selecta meniul „Date central ” 

DATELE CENTRALEI PRESIUNE AP  +  
    MENIU INSTALATOR PRESIUNE AP   
    MENIU SERVICE Tº SETAT  RADIAT. 
    ISTORIC DEFECTE Tº TUR 
 Tº RETUR  

Tº AP  CALD   
VITEZ  EXTRACT. 
DEBIT ACM 
FAZA ARZ TOR 
PUTERE 

Fiecare validare prin OK afi eaz  
valoarea corespunz toare în timpul 
func ion rii centralei.  
 

   

Dup  stabilirea parametrilor, ap sa i timp de 5 secunde pe  pentru a reveni la 

afi ajul ini ial. 
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Accesul la meniul SAV   
- Racorda i conectorul (A pagina 39) al centralei la termostatul de ambian . 

- ine i ap sat 5 secunde pe  pentru a determina apari ia meniului urm tor: 

   MENIU INSTALATOR 
 MENIU SERVICE 
 ISTORIC DEFECTE 
 DATELE CENTRALEI 

- Selecta i meniul S.A.V.    

 MENIU SERVICE   +
 

   COD DE ACCES    COD CENTRAL  
     ISTORIC DEFECTE 
     DATE CENTRAL  

           XX DEBIT GAZ MINIM 
DEBIT GAZ MAXIM 
FOR ARE ARZ TOR 

TERGERE DEFECTE 

Nº TELEF. SERVICE 
 

 COD CENTRAL +  
Aten ie: codul este preînregistrat în fabric .  
NB: codul corespunz tor centralei este indicat pe 
pl cu a de inscrip ii 

 DEBIT GAZ MINIM +  
Aceast  valoare, reglat  din fabric , corespunde 
puterii minime 

 DEBIT GAZ MAXIM +  
Aceast  valoare, reglat  din fabric , corespunde 
puterii maxime 

 FOR ARE ARZ TOR +  
Permite analizarea func ion rii centralei la puterea 
mini sau maxi 

 TERGERE DEFECTE +  terge istoricul defec iunilor 

 Nº TELEF. SERVICE +  

Înregistrarea num rului de telefon al SAV. Acest 
num r se va afi a pe ecranul termostatului în cazul 
unei defec iuni care necesit  interven ia unui 
profesionist. 

 

 

Dup  stabilirea parametrilor, ap sa i timp de 5 secunde pe pentru a reveni la 

afi ajul ini ial 
  

Test de comunicare   

- NU racorda i conectorul centralei la termostatul de ambian  

- ine i ap sat 5 secunde pe pentru a determina apari ia meniului: TEST SEMNAL 

RADIO 

În acest caz termostatul de ambian  va lansa semnale la fiecare 10 secunde. Afi ajul succesiv al 
numerelor 1, 2, 3, 4, ... înseamn  c  semnalele se transmit normal.  

 



 53

 
GENERALIT I  
Siguran a de func ionare 

Sistem de securitate la 
supraînc lzire 
În cazul în care un incident 
determin  oprirea centralei 
ca urmare a siguran ei la 
supraînc lzire (termostat 
cu lamele bimetalice cu 
reactivare manual ) pe 
afi ajul centralei apare 

codul 05,  iar 

semnalul de avertizare al 
termostatului de ambian  
lumineaz  intermitent. În 
acest caz, ap sa i pe , 
apoi urma i indica iile de 
pe afi ajul termostatului de 
ambian .  
 
Centrale tip C 
Sistem de securitate la 
reful rile prin co  
În cazul unei obtur ri, 
chiar i par iale, a co ului, 
sistemul de securitate 
constituit dintr-un 
termostat cu lamele 
bimetalice cu reactivare 
automat  situat  în partea 
superioar  a întrerup to- 
rului de tiraj al centralei, 

 determin  oprirea 
aparatului: în acest caz pe 
afi aj va ap rea codul 02, 
iar semnalul de avertizare 
al termostatului de 
ambian  lumineaz  
intermitent. Centrala 
reporne te automat dup  
15 minute. 

Acest afi aj indic  faptul 
c  defec iune de refulare 

de co  persist .  

Semnalul de avertizare al 
termostatului de  ambian  
lumineaz  intermitent. În 
acest caz, ap sa i tasta 

 apoi urma i 
indica iile de pe afi ajul 
termostatului de ambian .  
 
Important: este interzis  
dezactivarea sistemului de 
securitate la reful rile prin 
co . Orice interven ie 
asupra sistemului de 
securitate trebuie efectuat  
de un tehnician calificat i 
cu piesele de schimb pe 
care Saunier Duval  vi le 
pune la dispozi ie.  
 
Centrale tip F:  
Securitate privind debitul 
de aer 
În cazul detect rii unei 
defec iuni la nivelul 
extrac iei sau al aspira iei 
de aer, sistemul de 
securitate întrerupe 
func ionarea centralei, pe 
afi ajul centralei aparte 
intermitent codul de eroare 

02,  iar semnalul 

luminos al termostatului de 
ambian  lumineaz  
intermitent. 

 
În acest caz, ap sa i pe 

, apoi urma i 
indica iile de pe afi ajul 
termostatului de ambian .  
 
În cazul unei c deri de 
tensiune, centrala se 
opre te. Termostatul de 
ambian  trece în modul 
radio de defec iuni. Dup  
ce alimentarea electric  
este restabilit , centrala 
începe s  func ioneze 
automat.  
 
Defec iuni ale sistemului 
de aprindere 
În cazul unor anomalii la 
sistemul de aprindere, pe 
afi ajul centralei apare 
codul 01 sau 04, iar 
semnalul luminos de 
avertizare al termostatului 
de ambian  lumineaz  
intermitent. În acest caz, 
ap sa i pe , apoi 
urma i indica iile de pe 
afi ajul termostatului de 
ambian .  
 
De fiecare dat  când pe 
afi ajul termostatului de 
ambian  apare o 
pictogram  de eroare: 

 
valida i prin , urma i 
indica iile de pe afi ajul 
termostatului de ambian . 
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Remarc : 
În caz de anomalie, 
afi ajul centralei prezint  
întotdeauna un cod de 
eroare intermitent. Oricare 
ar fi acesta, o simpl  
ap sare pe una dintre 
tastele tabloului de bord 
permite afi area, în câteva 
secunde, a presiunii 
existente în instala ie. 

Umplerea instala iei: 
Dac  presiunea indicat  pe 
afi ajul centralei este mai 
mic  de un bar, sau dac  

apare codul 21  sau, 
de asemenea, dac  pe 
afi ajul termostatului de 
ambian  apare o pic tur  
de ap :  
 

 
 

Prezen a aerului în 
tubulatur : 
Evacua i aerul din 
radiatoare i regla i 
presiunea. Dac  aporturile 
devin prea frecvente, 
avertiza i serviciul post-
vânzare, deoarece poate fi 
vorba despre:  
- pierderi u oare de ap  

din instala ie, de aceea 
trebuie c utat  
originea acestora.  

- Corodarea circuitului 
de înc lzire care 
trebuie remediat 
printr-un tratament 
corespunz tor al apei 
din circuit.   

 

 
Important: 
O instala ie de înc lzire 
central  nu poate 
func iona corect dac  nu 
este umplut  cu ap  i 
dac  aerul con inut ini ial 
nu este evacuat 
corespunz tor. Dac  
aceste condi ii nu sunt 
îndeplinite, ar putea ap rea 
zgomote datorate fierberii 
apei în central  sau c derii 
apei în radiatoare.  

Este 
necesar s  
umple i 
instala ia.  
Pentru 
aceasta: 
Deschide i 
robinetul de 
umplere 
albastru: 
situat sub 
central  
pân  când 
afi ajul 
indic  o 
presiune 
între 1 i 2 
bari. 
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