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Descriere:

- Şasiu monobloc din placă de oţel

- Hotă de tiraj anti-retur

- Radiatoare din cupru

- Arzător multigaz din oţel inoxidabil

- Placă suport duze

- Flacără pilot intermitentă la aprinderea electronică

- Valvă apă

- Valvă gaz

- Buton de comandă pornire/oprire

- Selector de putere

- Selector de temperatură

- Racord flexibil apă caldă

- Siguranţă de refulare TTB           13
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Boiler pe gaz cu coş de
evacuare gaze arse

Manual de instalare şi
de utilizare
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1. Caracteristici de dimensiuni
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1 : Electrod de control flacără
2 : Electrod de aprindere
3 : Valvă gaz
4 : Întrerupător de comandă apă
5 : Întrerupător ON/OFF

6 : Siguranţă de refulare

Model ø A

11 litri 110 318

14 litri 125
130

374

G = axa gaz

EF = axa intrare apă rece

EC = axa ieşire apă caldă

Greutate Brută Netă

11 litri 12 kg 11 kg

14 litri 13 kg 12 kg

Fig. 4

Schema de principiu a circuitului electric
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2. Condiţii de instalare

2.1 Boilerul trebuie instalat conform normelor UNI-CIG 7129 din ianuarie 1992 şi 7131 din octombrie 1972, în prezent în vigoa-
re, referitoare la instalarea aparatelor de uz casnic şi care funcţionează pe gaz.

Este necesar ca, în locurile de instalare a aparatelor pe gaz, să intre aerul necesar pentru reglarea arderii gazului consumat
de aparate. Locaţiile de instalare trebuie să aibă, în mod obligatoriu, deschideri de aerisire care trebuie menţinute în perfecta
pentru a fi eficiente.

Este obligatorie racordarea aparatului la conducta de evacuare a gazelor arse, cu eficienţă sigură.

Se va respecta mereu normativa în vigoare şi mai ales măsurile actuale de prevedere.

2.2 Poziţionarea boilerului
- Poziţionaţi boilerul în apropierea unui coş de fum
- Nu instalaţi boilerul deasupra plitelor de gătit, cuptoarelor şi în general deasupra aparatelor care produc aburi graşi, existând
pericolul alterării funcţionării.
- Poziţionaţi boilerul pe un perete capabil să-i susţină greutatea.
- Luaţi măsurile necesare pentru a limita eventualele rezonanţe acustice.

2.3 Proiectarea şi realizarea instalaţiei

- Circuitul de apă menajeră
Presiunea apei în aparat, chiar şi din cauza efectului dilatării termice, va trebui să nu fie mai mare decât valoarea maximă
pentru care a fost conceput aparatul (a se vedea tabelul cu caracteristicile tehnice).
Să se prevadă, dacă instalaţia o cere, un dispozitiv de expansiune (de exemplu, în cazul existenţei unei valve de non retur pe
alimentarea cu apă rece).
Evitaţi pierderile excesive de sarcină (încărcare).
În cazul apei cu duritate mai mare de 25°TH se recomandă instalarea unui sistem de tratare.

- Evacuarea gazelor arse
Racordaţi aparatul la un sistem de evacuare folosind un racord cu diametru adecvat (a se vedea tabelul cu caracteristicile teh-
nice) şi specific pentru evacuarea aparatelor pe gaz (de aluminiu pur – 99,5% - sau din oţel inoxidabil).

Racordarea este prevăzută cu o cuplă în interiorul valvei de ieşire anti-retur.

Instalatorul trebuie să ia toate măsurile de siguranţă pentru a limita pericolele de condensare a vaporilor de apă din conductele
de evacuare.
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3. Instalarea boilerului
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Fixarea aparatului
- Însemnaţi orificiul de fixare A al plăcii de prindere la 553 mm

deasupra axei de intrare a apei şi la 63,5 mm la stânga verti-
calei axei apei

- Verificaţi dacă placa este perfect orizontală şi faceţi două ori-
ficii de fixare B 

- Fixaţi placa la perete prin cele două piuliţe cu expansiune din
dotare

- Scoateţi butonul de comandă gaz               şi selectorul de tem-
peratură             (fig. 10) trăgându-l către dumneavoastră.

- Deşurubaţi şurubul C de fixare a plăcii (situată sub butonul de
selectare temperatură) (fig. 8)

- Deşurubaţi cele două şuruburi D de fixare a carcasei (fig. 8)
- Scoateţi carcasa
- Prindeţi orificiile superioare făcute pe şasiu la agăţătoarele ba-

rei de ancorare (fig. 6).

22

23
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- Scoateţi folia de protecţie a carcasei
- Verificaţi carcasa (fig. 8)
- Introduceţi cele două pene laterale ale carcasei în barele de prindere
  E ale şasiului
- Montaţi cele două şuruburi inferioare D de fixare a mantalei
- Montaţi cele două şuruburi de fixare D a măştii
- Reintroduceţi butonul de reglare putere şi de reglare temperatură.

Fig. 8

4. Pornirea

5. Montarea carcasei

- Verificaţi dacă robinetele de intrare apă rece          şi gaz             sau furnizorul de butan sau propan sunt deschise.
- Verificaţi etanşeitatea pe întreg circuitul de gaz.
- Porniţi boilerul
- Urmaţi instrucţiunile capitolului 6 – Comenzi – utilizare.

1617

Important: Curăţaţi cu atenţie interiorul ţevilor de apă
şi de gaz ale instalaţiei, înainte de a efectua racordarea
aparatului.

Racordări
Kit-ul de garnituri este furnizat opţional. Punga cu accesorii include
include următoarele dotări:

Racord gaz metan (fig. 7):
- un robinet Ø 1/2" M/M
- un cot cu Ø 14 x 0,75 cu piuliţă şi garnitură.

Racord butan gaz - propan (fig. 7):
- un cot cu Ø 14 x 0,75 cu piuliţă şi garnitură.

Notă: este necesară folosirea unui dispozitiv de reglare a capacităţii
pentru alimentarea suficientă a aparatului (minimum: 2,6 kg/h).
LLungimea ţevilor care leagă dispozitivul de reglare cu aparatul tre-   
buie să fie mai mică de 2 m. dacă aparatul este alimentat cu butan
gaz, este necesară instalarea a două butelii in paralel.

Racorduri apă rece (fig. 7)

- un robinet Ø 1/2" M/M
- un cot cu Ø 14 x 0,75 cu piuliţă şi garnitură

Racord apă caldă printr-un racord flexibil            (fig. 7) mon-
tat pe aparat şi un cot cu Ø 14 x 0,75 cu piuliţă şi garnitură.
 
Racord pentru evacuare gaze arse (fig. 3)   
Boilerul Senseo poate fi conectat numai la un coş cu tiraj natural.
Conectarea este prevăzută pentru introducerea tubului (a se vedea
diametrul corespunzător în tabelul dimensiunilor) în interiorul conduc-
ei de ieşire anti-retur.
Se recomandă montarea unui sistem de recuperare a condensului
pentru a evita ca acesta să obstrucţioneze sau să deterioreze aparatul.

18
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Fig. 7
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Reglarea puterii
- Boilerul cu variere automată a puterii este dotat cu un sistem

care permite utilizatorului să regleze puterea maximă. Pentru
a putea obţine puterea maximă, trebuie să rotiţi butonul de      
reglare            între semnele de referinţă  min şi max  (fig.          
11).

- Modul de funcţionare a acestui aparat ne permite utilizarea
unui amplu câmp de capacitate, fără să fie necesară reglarea
puterii. Temperatura apei calde este determinată de selecto-
rul de temperatură.

Reglarea temperaturii apei
Temperatura apei poate fi reglată dacă veţi acţiona bu-
tonul  între poziţiile min şi max (fig. 12).

Oprirea aparatului

Poziţionaţi întrerupătorul ON/OFF           pe poziţia OFF
(fig. 13).

21

22

23

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 10

23 21

22

Pornirea
O baterie de 1,5 V LR20 este furnizată împreună cu aparatul. Puneţi
bateria în locaşul special de sub aparat (fig. 9).      

Puneţi întrerupătorul Pornire / Oprire                 în poziţia ON
(fig. 10).
Deschideţi un robinet de apă caldă: dispozitivul de pornire emite
automat o flacără pentru apronderea arzătorului.
Când acesta se aprinde, flacăra dispare.  
Notă: La prima pornire poate fi necesar să aşteptaţi câteva clipe ca aerul
să iasă complet din circuitul dispozitivului de aprindere înainte ca acesta
să se aprindă. În acest caz, deschideţi şi închideţi robinetul de alimentare
de mai multe ori.                 

21

Fig. 9

6. Comenzi - utilizare
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Fig. 14

7. Măsuri de precauţie în cazul pericolului de îngheţ

8. Întreţinerea

24

9. Garanţia

10. Siguranţa la refulare

11. Transformare gaz

- Se recomandă consultarea unui instalator sau a unui Centru
de Asistenţă ARISTON THERMO GROUP care vor şti să vă
sfătuiască în legătură cu măsurile cele mai adecvate pentru 
fiecare instalaţie în parte.

Oricum, efectuaţi următoarele operaţiuni
- opriţi boilerul.

- închideţi robinetul de intrare apă rece             .

- deschideţi un robinet de alimentare cu apă caldă.

- desfaceţi şuruburile de evacuare            (fig. 14).   24
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Revizia anuală a boilerului este obligatorie conform normativei actualmente în vigoare.
Odată pe an, apelaţi la un profesionist calificat pentru efectuarea unei verificări.
Pentru toate operaţiunile de revizie/întreţinere anuală sunt prevăzute formule de contract: se recomandă contactarea unui instala-
tor calificat  sau a unui Centru de Asistenţă ARISTON THERMO GROUP.

N.B.
Îndepărtarea calcarului: în orice situaţie, operaţiunea de îndepărtare a calcarului trebuie să fie efectuată numai pe schim- 
bător. Produsele de curăţat trebuie să nu circule niciodată în valva de apă.
Pentru a garanta siguranţa maximă vă amintim că, pentru curăţarea aparatului, este important să se efectueze o operaţiune de
clătire înainte de punerea în funcţiune.
Garanţia constructorului, care acoperă defectele de fabricaţie, nu trebuie confundată cu operaţiunile de revizie (întreţinere).
Mantaua poate fi curăţată cu o cârpă moale folosind un săpun sau un detergent neabraziv.

Boilerul dumneavoastră este garantat pentru perioada înscrisă pe certificatul de garanţie care vă şi descrie modalităţile: asiguraţi-
vă că tichetul detaşabil al acestui certificat este restituit lui ARISTON THERMO GROUP.

Pentru a beneficia de garanţie, trebuie ca instalarea, reglarea şi pornirea aparatului să fie făcute de către un profesionist, astfel
încât totul să fie realizat în conformitate cu instrucţiunile de montare şi astfel încât normativele şi condiţiile de siguranţă să fie
respectate.

Boilerul de tip B11 BS este dotat cu o sondă, situată la hota anti-retur, care întrerupe intrarea gazului în cazul evacuării insuficien-
te a gazelor arse.
Dacă se creează o obstrucţie a conductei de fum, sistemul de siguranţă de debordare TTB sesizează returul gazelor arse şi între-
rupe circuitul electric, închizând imediat conducta de gaz.
Boilerul este in poziţie de siguranţă.
Întrerupeţi alimentarea.
După o aşteptare de 5 minute, boilerul poate fi din nou pornit prin efectuarea unei alimentări. În cazul întreruperilor repetate, ape-
laţi la un profesionist calificat, din momentul în care apare posibilitatea unei obstrucţii totale sau parţiale a conductei de evacuare
a gazelor arse.

Atenţie
- Acest dispozitiv de control al evacuării gazelor arse trebui să nu fie niciodată dezactivat.
- În cazul înlocuirii, trebuie să fie folosite numai piese de schimb originale ARISTON THERMO GROUP.

În cazul transformării pe un alt gaz decât cel pentru care a fost fabricat boilerul, trebuie înlocuite piesele furnizate
cu kit-ul corespunzător, urmând indicaţiile anexate.
Această operaţiune trebuie efectuată de un profesionist calificat.



Caracterisitici tehnice Model 11 l Model 14 l
Capacitatea termică nominală.............................................................Qn = 21,6 kW 27 kW
Puterea utilă nominală..........................................................................Pn = 19,2 kW 24,3 kW
Minimul puterii variabile.......................................................................Pm = 9 kW 9 kW

Categoria...................................................................................................... II2HM3+ II2HM3+

Capacitate apă Δt 55°C selector închis max..........................................D = 2 do 5 l/min 2 do 6,3 l/min
Δt pentru capacitate apă între 5 - 11 l/min - 6,3 - 14 l/min............................ 55 do 25°C 55 do 25°C
Capacitate apă la Δt 25°C......................................................................D = 11 l/min 14 l/min
Prag de blocare:............................................................................Pw min = 0,2 bar 0,2 bar
Presiunea maximă a apei:............................................................Pw max = 10 bar 10 bar

Capacitatea de aer nou necesară pentru alimentarea în zona de combustie...V 37,1 m3/h 47 m3/h
Capacitate masă produse de ardere..........................................................M 13,9 g/s 17,9 g/s
Temperatura medie a produselor de ardere................................................. 151°C 182°C
Alimentare electrică...................................................................................... 1 baterie 1,5 V LR20
Aprindere...................................................................................................... piezo-electrică
Capacitate gaz (15°C -1013 mbar) capacitate capacitate
Metan (G20)............35,9 MJ/m3 a 20 mbar...........................................Vr = 2,28 m3/h 2,85 m3/h
Butan (G30)............45,6 MJ/kg a 28-30 mbar.......................................Vr = 1,70 kg/h 2,13 kg/h
Propan (G31)..........46,4 MJ/kg a 37 mbar............................................Vr = 1,67 kg/h 2,09 kg/h

G230.......................46,3 MJ/m3 a 20 mbar...........................................Vr = 1,77 m3/h 2,22 m3/h
Arzătorul arzător pilot arzător pilot
Număr duze................................................................................................. 13 16
Diametrul  injectoarelor în G20.................................................................... 1,13 27 1,13 27
Diametrul diafragmei în G20........................................................................ 5,2
Diametrul injectoarelor în Butan - Propan.................................................... 0,68 21 0,7 21
Diametrul diafragmei în Butan - Propan....................................................... 5,3
Diametrul injectoarelor în G230.................................................................... 1,23 35 1,33 35
Diametrul diafragmei îm G230...................................................................... 8 8

13. Caracterisitici tehnice

Dacă este necesar, consultaţi un profesionist calificat.

12. Probleme de funcţionare
Problema Cauza Soluţia

Lipsa producerii de apă caldă.
Boilerul nu porneşte.

Robinetul de intrare apă închis.
Lipsa gazului.
Lipsa apei.
Butonul Pornire / Oprire în
poziţia OFF

21     în

Deschideţi robinetul.
Efectuaţi verificările necesare (intrare
gaz, existenţă apă).
Verifcaţi starea bateriei.

Flacăra pilot nu se aprinde. Robinetul de gaz, închis.
Aer în circuitul de gaz.

Deschideţi robinetul.
Poate apărea după o oprire îndelungată.
Repetaţi operaţiunile de aprindere
(capitolul 6).

Boilerul se stinge în timpul unei
alimentări.

Funcţionare incorectă a sistemului
de evacuare gaze arse.

Verificţi conectarea coşului
de evacuare gaze arse.

Ariston Thermo România srl
Str. Giacomo Puccini 8A, parter, sect. 2
020194 Bucureşti, România
Tel.      +4021 -  231.95.21
Fax.     +4021 -  231.75.04
www.aristonheating.ro
www.aristonchaffoteaux.ro


