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Manualul CALIDO1  conține toate  informațiile necesare  pentru o mai bună utilizare a echipamentului  în condiții de  siguranță pentru operator. 
 
 

1. SCOPURILE ȘI CONȚINUTUL ACESTOR  MANUALE 
Acest manual oferă informații esențiale pentru selectarea, instalarea, utilizarea și întreținerea unităților CALIDO1. Indicațiile conținute în acesta 
sunt scrise pentru  operatorul care utilizează  mașina: chiar dacă  nu are cunoștințe  specifice, în aceste pagini  operatorul va găsi  indicațiile care 
îi vor permite să o folosească în mod eficient. 
Acest manual descrie mașina în momentul comercializării sale; prin urmare, trebuie să fie considerate adecvate în raport cu orice îmbunătățiri 
tehnologice și logice ulterioare pe care compania continuă să le aducă produselor sale în ceea ce privește potențialul, ergonomia, siguranța și 
funcționalitatea. 
Prin urmare, compania nu este constrânsă să  actualizeze manualele pentru versiunile anterioare de mașini.  
Este recomandat ca   utilizatorul sa urmeze  instrucțiunile din  acest manual, in special cele referitoare la siguranța si rutina.  

 
1.1 CUM SĂ PĂSTRAȚI  MANUALUL 
Manualul trebuie să fie întotdeauna păstrat cu unitatea la care se referă. Acesta trebuie depozitat într-un loc sigur, departe de praf și umiditate. 
Acesta trebuie să fie accesibil tuturor utilizatorilor care îl consultă de fiecare dată când au îndoieli cu privire la modul de funcționare a 
echipamentului. 
Company își rezervă dreptul de a-și modifica produsele și manualele aferente fără a actualiza în mod necesar versiunile anterioare ale 
materialului de referință . Acesta nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele inexactități din manual, dacă se datorează tipăririi sau 
transcrierii. 
Orice actualizare  a clientului trebuie să  fie păstrată ca anexă  la acest manual. 
Cu toate acestea, compania rămâne disponibilă pentru a oferi informații mai detaliate despre acest manual la cerere și, de asemenea,  pentru a 
furniza informații cu privire la utilizarea și întreținerea mașinilor sale. 

 
1.2 SIMBOLURI GRAFICE UTILIZATE  ÎN MANUAL 

 
 

 

 

Indică operațiunile care pot fi periculoase pentru oameni și/sau pentru  funcționarea corectă a mașinii. 

 

 

 

Indică operațiunile interzise. 

 

 

 
Indică  informații importante pe care operatorul trebuie să le urmeze  pentru a  garanta  funcționarea corectă a  echipei  în 
deplină siguranță. 

 
2.  REFERINȚE NORMATIVE 
 Unitățile CALIDO1 produse în  ansamblu și componentele lor individuale sunt proiectate în conformitate cu  următoarele directive și standarde 
de  armonie: 

•  Directive comunitare: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE. 
• Norme: EN 60335-2-21;  EN 60335-2-40;  EN 55014-1;  EN 55014-1 ;  EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. 

Și următoarele directive, regulamente și standarde privind proiectarea ecologică, etichetarea energetică și promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile: 

•  Directivele comunitare  2019/125/UE, 2009/28/CE; 
•  Regulamentele UE  n.  1907/2006, 812/2013 e 814/2013; 
• Standard UNI EN 16147:2017. 

 
3. ESTE PERMISĂ UTILIZAREA 

• Compania exclude orice răspundere contractuala si necontractuala pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau lucrurilor  , prin 
instalarea, ajustarea si întreținerea incorecta, utilizarea necorespunzătoare sau citirea parțială sau superficiala a informațiilor conținute in 
manualul respectiv. 

• Aceste unități sunt proiectate pentru încălzirea  apei menajere.  O  altă cerere, care nu este autorizată în mod expres  de către producător, 
nu este permisă. 

•  Amplasarea, instalațiile sanitare și instalațiile electrice trebuie să fie detestate de  proiectantul de sistem și trebuie să  țină seama atât de 
cerințele  pur tehnice, cât și de orice legislație locală aplicabilă și de autorizațiile specifice. 

•  Executarea  tuturor lucrărilor trebuie să fie efectuată de personal calificat și cu experiență, competent în  normele existente în diferite țări 
 

4.  ORIENTĂRI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
Înainte de a începe să funcționeze pe unitățile CALIDO1, fiecare operator trebuie să fie perfect familiarizat cu funcționarea mașinii și a 
comenzilor sale și trebuie să fi citit și înțeles toate informațiile conținute în acest manual. 
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Este strict interzisă îndepărtarea și/sau manipularea frauduloasă a oricărui dispozitiv  de siguranță.  Nu  scoateți grilele  
situate pe ieșirea ventilatorului  sau pe capacul din plastic. 

 
Copiii și persoanele cu handicap neasistate nu au voie să folosească aparatul. 

 
 Nu atingeți  aparatul atunci când  sunteți  desculț sau cu părți  umede sau umede ale corpului.  

 
  Nu trageți, detașați sau răsuciți cablurile electrice  provenite de la unitate, chiar dacă este  deconectat de la alimentarea cu 
energie electrică.  

 
 Nu stați cu picioarele pe dispozitiv, așezați-vă și / sau sprijiniți-vă pe orice tip de obiect.  

 
 Nu pulverizați și nu  turnați apă direct pe dispozitiv. 

 Material de ambalare  (carton, capse, pungi de plastic etc.)   nu  trebuie să fie dispersate, abandonate  sau lăsate la 
îndemâna copiilor, deoarece poate fi o sursă potențială de pericol. 

 
 
 
 

 

Orice  operațiuni  de  întreținere obișnuite sau extraordinare  trebuie  efectuate cu mașina staționară, fără energie electrică 
aprovizionare. 

 
Capacul din plastic  poate fi îndepărtat numai de către operatori  calificați. 

 
 Nu așezați mâinile și nu introduceți șurubelnițe, spannere sau alte instrumente pe piese în mișcare. 

 Persoana  responsabilă de  mașină și tehnicianul de   întreținere trebuie să primească instruirea și instruirea corespunzătoare 
pentru a-și îndeplini sarcinile într-o situație de siguranță. 

 Este obligatoriu ca operatorii să cunoască  echipamentele individuale de protecție și normele  de  prevenire a accidentelor 
prevăzute de legislația și standardele naționale și internaționale.   

 

4.1  SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA LUCRĂTORILOR 
Comunitatea Europeană  a adoptat o serie de directive privind sănătatea și securitatea  la locul de muncă, care includ: 89/391/CEE, 89/  
686/CEE, 2009/104/CE, 86/188/CEE și 77/576/CEE, pe care fiecare angajator este obligat să le respecte și să le aplice. Se reamintește că: 

 
 

 

 
Nu  manipulați  și nu înlocuiți părți ale   echipamentului fără  consimțământul specific al producătorului.  Aceste intervenții 
absolvă producătorul de orice răspundere civilă sau penală. 

 

 

 
Utilizarea componentelor,  a materialelor consumabile sau a  pieselor de  schimb care nu corespund celor recomandate de 
producător și/sau enumerate în prezentul manual poate fi periculoasă pentru operatori și/sau poate deteriora mașina. 

 

 

 
Locul de muncă al operatorului trebuie să fie păstrat curat, ordonat și lipsit de obiecte care pot împiedica libera circulație. 
Trebuie prevăzută o iluminare corespunzătoare    a locului de muncă, astfel încât  să permită  operatorului să  efectueze 
operațiunile necesare  în condiții de siguranță.  Iluminarea slabă sau prea puternică poate provoca riscuri. 

 

 

 
Asigurați-vă că locurile de  muncă sunt întotdeauna ventilate corespunzător și că aspiratoarele  funcționează în stare bună și 
în conformitate  cu cerințele legislației în vigoare. 

 
 

4.2  ECHIPAMENTE PERSONALE DE SIGURANȚĂ 
La operarea și întreținerea unităților CALIDO1, utilizați următoarele  echipamente individuale de protecție: 

 
 

 

 
Îmbrăcăminte: Orice persoană care efectuează întreținerea sau lucrează cu instalația trebuie să poarte îmbrăcăminte care 
respectă  cerințele esențiale de siguranță în vigoare.   De asemenea, trebuie să poarte încălțăminte de protecție cu tălpi 
antiderapante, în  special în medii cu podele alunecoase.  

 

 

 
Mănuși: Mănușile de protecție   trebuie utilizate în timpul operațiunilor de curățare și întreținere. 
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Mască și ochelari de protecție: În timpul operațiunii de  curățare trebuie să  se utilizeze o mască de  protecție respiratorie și 
ochelari de protecție.  

 

 
4.3  SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 Unitatea include următoarele  semne de siguranță care trebuie  urmate de personal: 

 
 

 

 
 Pericole generale. 

 

 

 
Pericol de electrocutare. 

 

 

 
 Prezența organelor  în mișcare. 

 

 

 
Prezența suprafețelor  care pot provoca răniri. 
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4.4 FIȘA  TEHNICĂ DE SECURITATE A AGENTULUI FRIGORIFIC 
 

Nume: R134a (100% ,1,1,2-Tetrafluoroetan). 

INDICAȚII PRIVIND PERICOLELE 
Principalele pericole: Asfixie. 

 Pericole specifice:  Evaporarea rapidă poate provoca 
înghețarea.  Aceasta poate provoca 
aritmie cardiacă. 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 Informații generale: Nu administrați nimic unei persoane inconștiente . 

 
Inhalare: 

Transport în  aer liber. 
Utilizați oxigen sau respirație artificială, dacă este necesar. 
 Nu administrați adrenalina sau substanțe  similare. 

Contact vizual: Clătiți cu atenție cu multă apă timp de cel puțin 15 minute și consultați un medic. 

Contactul cu pielea: Spălați imediat cu multă apă.  Îndepărtați imediat 
îmbrăcămintea contaminată . 

PREVENIREA INCENDIILOR 
Medii de stingere : Orice. 
 Pericole specifice:  Presiune crescută. 
 Metode specifice: Utilizați  spray de apă pentru a răci recipientele. 

Echipamente speciale de protecție: Utilizați  aparate de respirație în spații  închise. 
MĂSURI DE ELIBERARE ACCIDENTALĂ 

 
 Precauții personale: 

Evacuarea personalului în zonele  de 
siguranță. Ventilați în mod corespunzător. 
 Utilizați echipament  individual de protecție. 

Precauții de mediu: Evapora. 
 Metode de curățare: Evapora. 

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 
Măsuri de manipulare /  pre-

precauții tehnice: Asigurarea unui schimb suficient de aer și/sau aspirație  la locul de muncă. 

 
Sfaturi pentru utilizarea  în condiții 

de siguranță: 

 Nu respirați în vapori sau aerosoli. 
 Nu testați presiunea  cu amestecuri  de aer/HFC-134a.  Poate forma un amestec combustibil cu aer la presiuni peste 
presiunea atmosferică atunci când raportul volumului depășește 60%. 

Depozitare: Închideți cu atenție și depozitați-le  într-o zonă  răcoroasă, uscată și bine ventilată. 
Păstrați în recipiente  originale.  Produse incompatibile: materiale explozive, inflamabile, peroxid  organic. 

 CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIA 
PERSONALĂ 

Parametrii de control : AEL (8-h și 12-h TWA) = 1000 ml/m3. 

 Protecția respiratorie: Utilizați aparate de respirație autonome pentru lucrări de salvare și întreținere în rezervoare. 
Vaporii sunt mai grei decât aerul și pot provoca sufocare prin reducerea  oxigenului disponibil pentru respirație. 

Protecția ochilor: Ochelari de protecție completă  . 
Protecția mâinilor: Mănuși de cauciuc . 
Măsuri de igienă : Fără fumat. 

 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 
Apariție: Gaz lichefiat incolor . 
Miros: Similar cu eterul. 

Punct de fierbere: -26,5°C la presiune atmosferică.  
 Punct de iluminat: Nu se aprinde. 

Densitate: 1,21 kg/l la 25°C. 
Solubilitatea în apă (wt %): 0.15. 

STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
Stabilitate: Fără reactivitate atunci când este utilizat cu instrucțiuni adecvate. 

Materiale pentru a evita: Metale alcaline, metale  alcaline de pământ, metale  sub formă de pulbere, săruri  metalice granulate.  
Produse periculoase de 

descompunere : 
Acizi halogeni, dioxid de carbon (CO2),  monoxid de carbon, fluorocarburi, halogenuri de carbonil. 

 
 Reacții periculoase: 

Produsul nu este inflamabil în contact cu aerul în condiții ambientale de temperatură și presiune. Sub pres- sigur cu aer 
sau oxigen,  amestecul poate deveni inflamabil.  Unele amestecuri de HCFC sau HFC și clor pot deveni inflamabile sau 
reactive în anumite condiții. 

 INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
Toxicitate acută: LD/CL50/inhalare/4 ore/pe șobolan = 1107000 mg/m3. 

Efecte locale: Concentrațiile substanțial peste  TLV (1000 ppm) pot provoca efecte  narcotice. 
 Inhalarea produselor descompuse la concentrații mari poate provoca insuficiență respiratorie (edem pulmonar). 

Toxicitate pe termen lung :  Nu a  prezentat efecte cancerigene, teratogene sau mutagene în experimentele pe animale.  Poate provoca aritmie 
cardiacă.   Limita pragului pentru sensibilitatea cardiacă: 312975 mg/m3. Limita pragului pentru  efectele anestezice: 
834600 mg/m3. 

INFORMAȚII ECOLOGICE 
 Potențialul de încălzire 

globală  GWP (R744 = 1): 1430 

 Potențială epuizare a Ozonului 
ODP (R11 =1):  0 

 Considerații privind eliminarea: Utilizabil cu recondiționare. 
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5.  CARACTERISTICI GENERALE 
Pompa de căldură pentru apa caldă sanitară este unul dintre cele mai economice sisteme de încălzire a apei pentru uz casnic de familie sau 
pentru afaceri mici.   Folosind  energie regenerabilă din  aer, unitatea este extrem de eficientă,  cu costuri  reduse de funcționare.   Eficiența sa  
poate fi de până la 3 ~ 4 ori mai mare decât  cazanele de gaz sau încălzitoarele electrice. 

 
5.1 FLEXIBILITATEA ȘI BENEFICIILE INSTALĂRII CALIDO1  
Recuperarea energiei reziduale: unitatea poate fi instalată în apropierea bucătăriei, în camera cazanului sau în garaj, practic în fiecare cameră 
care transportă un număr mare de căldură reziduală, astfel încât să aibă o eficiență energetică mai mare chiar și cu temperaturi exterioare foarte 
scăzute în timpul iernii. 

 

 

Apă caldă și dezumidificare: unitatea poate fi plasată în spălătorie. Atunci când produce apă caldă, scade temperatura ambiantă și 
dezumidifică camera. 

 

 
Răcirea camerei de depozitare:  unitatea poate fi plasată în camera de depozitare, deoarece  temperatura scăzută  ajută la  menținerea  
alimentelor proaspete. 
Apă caldă și ventilație cu aer proaspăt:  unitatea poate fi amplasată în  garaj, sală de gimnastică, subsol etc.  atunci când produce apă  caldă,  
răcește  camera și furnizează aer proaspăt. 
Compatibil cu diferite surse de energie: Unitatea poate funcționa cu o a doua sursă de căldură ca panouri solare, pompe de căldură externe, 
cazane sau alte surse diferite de energie (observație: sursa suplimentară de căldură nu este furnizată). 

 

 
Încălzire ecologică și economică: unitatea este una dintre cele mai eficiente și economice alternative atât la cazanele pe combustibil fosil, cât și 
la sistemele de încălzire. Prin utilizarea sursei regenerabile din aer, consumă mult mai puțină energie. 
 Funcții multiple:  designul special al  admisiei și  ieșirii de  aer face ca unitatea să fie potrivită pentru diferite moduri de conectare.  Cu diferite 
moduri de instalare, unitatea poate funcționa doar ca o pompă de căldură, dar și ca o suflantă de aer proaspătă, un dezumidificator sau un 
dispozitiv de recuperare a energiei. 

 
5.2 DESIGN COMPACT  
Unitatea este concepută în special pentru a furniza apă caldă menajeră pentru uz casnic sau pentru întreprinderile mici. Structura sa extrem de 
compactă și designul elegant sunt concepute pentru a facilita numai  instalarea în interior.   Rezervorul este alb (RAL 9003), în timp ce  materialele 
plastice vizibile sunt de culoare gri deschis   într-un finisaj cu ciocanul (RAL 7035). Controlul este alb. 

 
5.3  MODELE DISPONIBILE 
Pentru a se adapta la diferite cerințe  de instalare, unitatea CALIDO1 este disponibilă în 3 versiuni: 

• CALIDO1: standard care asigură pompa de căldură și rezistență electrică ca surse  de încălzire; 

 
 

 
Evacuarea aerului 

 
 
 

Admisie de aer 
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• CALIDO1-S: cu serpentină auxiliară pentru utilizare în combinație cu panouri  solare;  
• CALIDO1-D: cu serpentină dublă auxiliară pentru a avea în același timp trei surse  de energie. 

5.4  ACCESORII DISPONIBILE 
 Opționalele sunt disponibile numai pentru modelele CALIDO1-S și CALIDO1-D și  sunt necesare pentru gestionarea integrării solare sau a 
recirculării apei  sanitare calde: 

• ONE-FL: comutator de debit 1"F; 

• ONE-SAS: sondă de temperatură cu cablu  de 5 m. 

 
6.  CARACTERISTICI TEHNICE 

•  Rezervor de oțel cu vitrificare în strat dublu. 
•  Rezervor de oțel cu vitrificare în strat dublu. 
• Condensator învelit în exterior la  cazan, fără  murdărire și contaminare  gaz-apă. 
•  Izolație termică din spumă poliuretanică de înaltă grosime (PU) (42 mm). 
•  Husa exterioara din plastic RAL 9006 gri. 
• Capac din plastic izolat acustic  . 
•  Compresor de înaltă eficiență cu agent frigorific R134a. 
•  Dispozitive de siguranță  pentru presiune  ridicată și scăzută a gazului. 
•  Rezistență electrică  disponibil in  unitate ca  back-up (cu termomolare  integrata  cu protectie setata  la 90°C), asigurand apa calda 

constanta  chiar si in iernile extrem de reci. 
• Contact ON-OFF pentru pornirea  unității de la un comutator  extern. 
• Ciclu săptămânal de dezinfecție . 
• Posibilitatea recirculării apei sanitare calde sau a integrării apei solare care permite pornirea unității la cerere;  Pornirea  ar putea fi utilizată, 

de   exemplu,  în timpul producției  unui sistem fotovoltaic care combină autoconsumul și eficiența energetică (prezența unei sonde de 
temperatură dedicate, intrarea comutatorului de debit și controlul pentru o pompă externă).   

 
 
 
 

 Capac din plastic izolat acustic 
 
 
 
 

 
7. ARTICOLE CONȚINUTE ÎN INTERIORUL  AMBALAJULUI 
Înainte de  a începe instalarea, asigurați-vă că toate piesele sunt incluse în  ambalaj. 

 
Ambalarea 
unităților 

Prod Imagi
ne 

Cantitate 

 
 
 
 

 Pompe de  căldură cu 
producție de apă caldă 

menajeră 

 

 

 
 
 
 

1 

 
 

Manual de utilizare-instalare  

 

 
 

1 
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8. PREZENTARE GENERALĂ UNITATE 

8.1 PIESE ȘI DESCRIERI 
 
 
 

 
 
 

8.2 DIMENSIUNI 
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Dimensiuni [mm] CALIDO1 200 CALIDO1 300 CALIDO1-S 200 CALIDO1-S 300 CALIDO1-D 200 CALIDO1-D 300 
Un 1638 1888 1638 1888 1638 1888 
B 1124 1374 1124 1374 1124 1374 
C 1062 1306 1062 1306 1062 1306 
D 262 
E 747 982 747 952 747 952 
F 932 1182 932 1182 932 1182 
G 30 
H φ 160 
Eu 706 
L φ 655 
M - 258 262 258 262 
N - - 362 - 362 
O - 692 697 692 697 
P - 787 902 
Q - 927 1092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDO1 CALIDO1-S CALIDO1-D 
 

 

 

 

 

 

 

Pos. DESCRIERI 
DIMENSIUNI 

SERIA 200 SERIA 300 
1  Schimbător de căldură din aluminiu 3/8" 3/8" 
2  Orificiu pentru cabluri auxiliare φ 17 mm φ 17 mm 

Racorduri prize aer 

318 
148 170 

 COTE DE CONEXIUNE 
AERIANĂ 

80
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Pos. DESCRIERI 
DIMENSIUNI 

SERIA 200 SERIA 300 
3 Gaură pentru sursa de alimentare  φ 17 mm φ 17 mm 
4  Scurgerea condensului φ 22 mm x 0,3 m φ 22 mm x 0,3 m 
5  Evacuarea apei calde G 1 " de sex feminin G 1 " de sex 

feminin 
6 Anod de magneziu anticoroziv 1 "1 / 4 de sex 

feminin 
1 "1 / 4 de sex 
feminin 

7 Temperatura superioară a rezervorului (T3) + 
termostat 

T85 °C 
φ 12 mm x L 120 mm φ 12 mm x L 120 mm 

8 Racord pentru apă recirculată G 1 / 2 " de sex 
feminin 

G 1 / 2 " de sex 
feminin 

9  Rezistență electrică auxiliară de 1200 W cu 
termostat integrat 

 
1 "1 / 4 de sex 

feminin 
1 "1 / 4 de sex 
feminin 

10 Împământare M6 M6 
11 Temperatură mai scăzută a rezervorului (T2) φ 12 mm x L 90 mm φ 12 mm x L 90 mm 
12 Admisie de apă  rece G 1 " de sex feminin G 1 " de sex 

feminin 
13 Ieșirea solară a apei G 1 " de sex feminin G 1 " de sex 

feminin 
14  Temperatura rezervorului auxiliar / φ 12 mm x L 90 mm 
15 Intrarea solară a apei G 1 " de sex feminin G 1 " de sex 

feminin 
16  Serpentina schimbătorului solar 1,2 m2 1,2 m2 
17  Ieșirea auxiliară a sursei de căldură G 1 " de sex feminin G 1 " de sex 

feminin 
18 Intrare sursă de căldură  auxiliară G 1 " de sex feminin G 1 " de sex 

feminin 
19  Serpentina sursei de căldură auxiliare 0,5 m2 0,8 m2 

 

8.3  ORIFICII CABLURI 
 

 
8.4 CUM SĂ ÎNLOCUIȚI ANODUL  DE MAGNEZIU 
Anodul de magneziu este un element anticoroziv. Este asamblat în rezervorul de apă pentru a evita crearea de patine de oxid în interiorul 
rezervorului pentru a-l proteja și celelalte componente. Poate ajuta la prelungirea duratei de viață a rezervorului. 

 
 

 

 
Verificați anodul de  magneziu la  fiecare 6 luni și schimbați-l  dacă  are diametrul mai mic de 22 mm,  curățați-l dacă este 
intact, dar încrustat de calcar. 

 
 

• Opriți unitatea "OPRIT" și scoateți  ștecherul din priză. 
• Scurgeți toată  apa  din  rezervor. 
• Scoateți   anodul vechi de magneziu din  rezervor. 
•  Înlocuiți-l cu noul anod de magneziu. 
• Reîncărcați apa. 
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8.5  TERMOSTAT DE  REGLARE  A REZISTENȚEI ELECTRICE 
 

 
Rezistența electrică auxiliară este  echipată cu un termostat pentru reglare;  accesul la  această componentă are loc prin îndepărtarea capacului 
frontal din plastic.  Un astfel de control permite o variație de temperatură între 15 și 75 °C;  fiecare crestătură corespunde  unei variații de 
temperatură de  10 °C. 
Setarea din fabrică  este setată la valoarea  sa maximă, 75 °C, o modificare a acestei valori nu este recomandată, deoarece ar produce defecțiuni 
la controlul ciclului legionella (În acest scop, este necesar să se citească cu atenție punctul 11.4.5. 

 
8.6  DIAGRAMA CIRCUITELOR HIDRAULICE ȘI FRIGORIFICE 
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8.7   DIAGRAMA CIRCUITULUI FRIGORIFIC 
 

 
 

9. INSTALARE 
 

 

 

 
  AVERTISMENT: Toate operațiunile  descrise mai jos trebuie efectuate numai de personal calificat. Înainte de orice 
operațiune pe unitatea, asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată. 

 
9.1 GENERALITATE 
  La instalarea sau întreținerea circuitului de răcire,  este necesar să se  respecte cu strictețe  regulile enumerate în acest manual, pentru a se 
conforma tuturor   specificațiile etichetelor de pe unitate și să ia orice măsuri de precauție posibile. Nerespectarea acestor reguli poate duce la 
situații periculoase. 

 
 

 

 
După primirea  unității, verificați imediat integritatea acesteia.  Unitatea a părăsit  fabrica în stare  perfectă;  orice  eventuală 
daună trebuie să fie interogată transportatorului și înregistrată în Nota de livrare înainte de a o semna. 

 

Compania trebuie să fie informată, în termen de 8 zile, cu privire la amploarea pagubei. Clientul trebuie să pregătească o declarație scrisă cu 
privire la orice daune grave . 

 
 

 

 
Vă rugăm să rețineți că toate diagramele de instalare prezentate în acest capitol sunt doar un ghid.   Instalația corectă trebuie 
să fie evaluată și realizată de la caz la caz de către instalator. 

 
 

9.2  INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Pentru a preveni rănirea  utilizatorului, a altor persoane sau deteriorarea  proprietății, trebuie urmate următoarele instrucțiuni.   Funcționarea 
incorectă  din cauza ignorării instrucțiunilor poate provoca daune sau vătămări. 
Instalați unitatea numai atunci când  respectă  reglementările, legile și standardele locale.  Verificați  tensiunea și frecvența principală.  Această 
unitate este potrivită  numai pentru prizele împământare, tensiunea de conectare 220 - 240 V ~ / 50Hz. Trebuie luate întotdeauna în considerare 
următoarele măsuri de siguranță: 

•  asigurați-vă că  citiți  următorul avertisment înainte de a instala unitatea; 
•  asigurați-vă că  respectați  avertismentele specificate aici,  deoarece acestea includ elemente importante legate de  siguranță; 
•   după ce ați citit aceste instrucțiuni, asigurați-vă că îl   păstrați într-un   loc la îndemână pentru referințe  viitoare. 
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9.2.1 Avertisment 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  Unitatea trebuie  fixată în siguranță  pentru a evita zgomotul și vibrațiile: atunci când este insuficient fixată, unitatea ar 
putea cădea cauzând răniri. Suprafața de susținere trebuie să fie plană pentru a susține greutatea unității și adecvată 
pentru instalarea unității fără a crește zgomotul sau vibrațiile. 

  Atunci când instalați  unitatea într-o cameră  mică, vă rugăm să luați măsuri (cum ar fi o ventilație suficientă)  pentru a 
preveni  asfixia cauzată de scurgerea agentului frigorific. 
 Asigurați-vă că  utilizați  piesele furnizate sau specificate pentru lucrările de   instalare:  utilizarea pieselor defecte  ar putea 
provoca un prejudiciu din cauza unui posibil incendiu, șocuri electrice, căderea unității etc. 
   Nu rupeți  etichetele de pe  unitate: etichetele sunt în scopul avertizării sau reamintirii, păstrarea lor vă poate asigura 
operațiunile în siguranță.  
 Instalarea interioară  este obligatorie:  nu este permisă   instalarea aparatului  într-un  loc deschis sau într-un  loc ușor 
accesibil prin ploaie și, în general, accesibil din orice sursă de apă.  
Se  recomandă locul de instalare fără lumina  directă a soarelui și alte surse de căldură: dacă nu aveți cum să le evitați, vă 
rugăm să instalați o acoperire.  

 Asigurați-vă că nu există obstacole în jurul unității. 

 
9.2.2 Prudență 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Nu instalați  unitatea  într-un loc în  care  există posibilitatea unor scurgeri de  gaz inflamabil:  dacă  există o scurgere de 
gaz și se acumulează gaz  în zona din jurul unității, aceasta ar putea provoca o explozie. 
 Nu curățați  unitatea  atunci când    alimentarea  este "pornită": sursa de alimentare trebuie să fie întotdeauna "OPRIT" la 
curățarea sau întreținerea  unității. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la un prejudiciu din cauza vitezei mari a 
ventilatorului sau șoc electric. 

 
  Nu instalați  unitatea  într-un loc în  care  există posibilitatea unor scurgeri de  gaz inflamabil:  dacă  există o scurgere de 
gaz și se acumulează gaz  în zona din jurul unității, aceasta ar putea provoca o explozie. 

 
 Nu curățați  unitatea  atunci când    alimentarea  este "pornită": sursa de alimentare trebuie să fie întotdeauna "OPRIT" la 
curățarea sau întreținerea  unității. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la un prejudiciu din cauza vitezei mari a 
ventilatorului sau șoc electric. 

În cazul în care unitatea este utilizată fără o conductă de aer de evacuare, verificați dacă camera de instalare are un volum 
de cel puțin 20m3, cu ventilație adecvată.  Vă rugăm să rețineți că  temperatura   aerului expulzat este cu  5÷10 ° C mai mică 
decât aerul de   admisie, prin urmare,  dacă nu este canalizat,  poate provoca o scădere semnificativă a temperaturii 
camerei de instalare. 

 
   Nu continuați să utilizați unitatea atunci când există  ceva în neregulă sau  există un miros ciudat: sursa de alimentare  
trebuie întreruptă imediat pentru a opri unitatea, altfel defecțiunea poate provoca un șoc electric sau un incendiu.  

 

 

 
 În interiorul unității, există  unele părți  în mișcare.  Fiți deosebit de atenți atunci când lucrați în apropierea lor, chiar dacă  
unitatea este oprită. 

 

 

 
 Nu introduceți degetele sau alte materiale în  ventilator și evaporator. 

 

 

 Temperaturile capetelor și conductele de evacuare  ale compresorului  sunt de obicei ridicate.  Prin urmare,  fiți atenți atunci 
când lucrați în apropierea condensatorului. 

 Aripioarele din aluminiu sunt foarte ascuțite și provoacă leziuni  serioase. 

 
9.3  MANIPULAREA  UNITĂȚII 
Ca  regulă generală,  unitatea  trebuie   depozitată și/sau transportată în recipientul său  în poziție verticală și fără apă în rezervor.   În timpul 
transportului (dacă se face cu grijă) și al depozitării, se recomandă  să nu se depășească un unghi de înclinare de  maxim 30 de grade.  Sunt 
permise temperaturi ambientale de depozitare de -20 până la +70 grade Celsius.  

 
9.3.1  Manipularea unității cu motostivuitor 
Atunci când se utilizează stivuitorul pentru manipulare, unitatea trebuie să rămână montată pe palet. Rata de ridicare ar trebui redusă la 
minimum. Datorită greutății înălțimii părții sale superioare , unitatea trebuie fixată împotriva răsturnării. Pentru a evita defectarea unitatea 
trebuie să fie plasate pe o suprafață plană. 

 
9.3.2  Manipularea  manuală  a unității 
Pentru manipularea manuală, se poate folosi un palet din lemn; frânghiile sau curelele pot fi folosite pentru transport, având grijă să nu încline 
unitatea. Unghiul maxim de înclinare admis este de 45 de grade, deși este întotdeauna recomandabil să păstrați unitatea în poziție verticală. 
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În cazul  în care transportul la un unghi de înclinare  nu poate fi evitat (la un unghi maxim de 45° și pentru o perioadă limitată de timp),  unitatea 
ar trebui să funcționeze la o oră după ce a fost mutată în poziție verticală finală poziție. 

 

 
 
 
 

 

 
  ATENȚIE: Datorită  centrului de greutate  ridicat și a momentului de răsturnare relativ  scăzut, unitatea trebuie să fie 
asigurată împotriva răsturnării. 

 
   ATENȚIE  :  capacul unității nu poate rezista la stres, deci nu poate fi utilizat pentru  transport. 

 
ATENTIE  : Unitatea  poate fi inclinata doar pe partea opusa  a  mânerului (vezi desenul de  mai sus),  respectiv doar pe partea 
stânga a panoului de control. 

 

 Unitatea este echipată cu un mâner pentru a facilita   transportul.   Mânerul  este  furnizat separat: Dacă este necesar, acesta trebuie  atașat cu 
două șuruburi M8 la cele două inserții filetate prevăzute. 

 

 
9.4  SPAȚIU DE SERVICE NECESAR 
Mai jos    veți găsi spațiul minim necesar pentru a asigura activitățile  de service și întreținere pe unități. 
În plus, trebuie evitată recircularea aerului evacuat; nerespectarea acestui lucru ar duce la o scădere a performanței sau la activarea controalelor 
de siguranță. Din aceste motive, trebuie respectate următoarele distanțe. 

M8 Inserții Mâner 
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În cazul în care conductele de admisie a aerului și/sau de evacuare a aerului sunt conectate, o parte din fluxul de  aer de  pe 
capacitatea  pompei de  căldură va fi pierdut. 
În cazul în care unitatea se conectează cu conducte de aer ar trebui să fie: DN 160 mm pentru țevi rigide sau diametru 
interior 160 mm pentru țevi flexibile.  Lungimea totală a conductelor nu trebuie să fie mai mare de 4 m sau presiunea statică 
maximă nu trebuie să depășească 60 Pa.  Dacă conductele de aer sunt îndoite, pierderea de presiune va fi mai mare.  Deci, 
dacă există două țevi  de îndoire, lungimea totală a conductelor  nu trebuie să fie mai mare de 2 m. 
   Vă rugăm să rețineți că performanța unității este redusă în  cazul în care intrarea  aerului este conectată la o conductă care 
ia aer din exterior, din cauza temperaturilor scăzute de iarnă și a temperaturilor ridicate de vară. 
 Temperatura ambiantă optimă de lucru este de 20 °C. 

 
 
 

Observație: pentru conducta de aer în funcție de geometrie (original 
160mm) diametrul poate să fie extins la 180 mm. 

 
 
 
 
 

9.5  SCHEMA DE INSTALARE 
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a conductelor de 
aer (în +out) 

d = 180 
milimetru 

d=160 
milimetru 

Fără curbe 8 m 4,3 m 

 
90° 

curbele 
nr. 

1 6,9 m 3,2 m 
2 5,9 m 2,2 m 
3 4,9 m / 
4 4 m / 
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Un grup hidraulic de siguranță care respectă standardele EN 1487 trebuie instalat partea de alimentare cu apă. Dacă nu, ar 
putea provoca daune unității, sau chiar răni oameni.  Grupul de siguranță trebuie prevăzut cu supapă de oprire, supapă de 
scurgere manuală, supapă de sens și inspecție și supapă de siguranță setată  la 7 bari.  Consultați  diagrama de instalare  
pentru a afla  unde să instalați grupul  de siguranță. Grupul de siguranță trebuie protejat împotriva înghețului. 
Țeava de evacuare a grupului de siguranță trebuie instalată cu o înclinație continuă în jos și într-un mediu protejat de 
îngheț.  Apa  trebuie să fie liberă să picure din țeava de  evacuare a  grupului de siguranță , iar capătul acestei conducte 
trebuie lăsat deschis la presiune atmosferică. 
Grupul de siguranță  trebuie inspectat în mod regulat pentru a îndepărta depunerile și pentru a se asigura că acesta nu este 
blocat.  Feriți-vă de arsuri, datorită temperaturii ridicate a apei. 
Rezervorul de expansiune cu capacitate dimensionată corespunzător pentru a absorbi variațiile de volum (în funcție  de 
extinderea țevilor de distribuție a apei calde sanitară) trebuie  instalat în linia de  admisie.  În fiecare caz, capacitatea sa nu 
trebuie să fie mai mică de 12 litri pentru seria  200 și 18 litri pentru seria 300. 

Apa rezervorului  poate fi drenată prin supapa manuală externă instalată  pe țeava de alimentare (nu este furnizată). 

  După toate conductele  instalate, deschideți intrarea de apă rece  și ieșirea de apă  caldă pentru a umple rezervorul.  Când 
există  apă care curge în mod normal de la robinetele de evacuare a apei, rezervorul este plin. Opriți toate supapele și 
verificați toate conductele. În cazul în care orice scurgere, vă rugăm să reparați. 
Dacă presiunea apei de admisie este mai mică de 1,5 bari, trebuie instalată o pompă de presiune la orificiul de admisie a apei. 
Pentru a asigura siguranța îndelungată folosind vârsta   rezervorului la  starea de alimentare cu apă hidraulică mai mare de 
5,5 bari, trebuie montată o supapă de reducere 
la țeava de alimentare cu apă. 
Un filtru este recomandabil în orificiul de admisie a aerului.  În cazul  în  care unitatea este conectată cu conducte, filtrul 
trebuie să  fie prezentat la intrarea de aer a conductă. 
Pentru drenarea apei de condensat evaporator, instalați unitatea pe un plan orizontal cu un unghi maxim de înclinare   de 2 
grade spre  orificiul de   scurgere de  pe partea opusă a panoului de  control.  Dacă  nu este  cazul, asigurați-vă că conducta 
de drenaj este situată în punctul cel mai de jos și sifonați-o dacă este necesar.  

 
9.6  CONEXIUNI HIDRAULICE 
 Conexiunile hidraulice  trebuie să  se facă în conformitate cu reglementările  naționale și locale.   Tevile pot fi  realizate din  teava multistrat,  
polietilena sau otel inoxidabil si trebuie sa reziste la cel puțin 100°C si 10 bari. Țevile trebuie să fie dimensionate cu atenție în funcție de debitul 
de apă dorit și de  căderea de presiune a circuitului hidraulic.  Toate conexiunile hidraulice trebuie izolate folosind un material apropiat de celule 
cu  grosime  adecvată.  Unitățile trebuie conectate la conducte folosind cuplaje flexibile. Se recomandă instalarea următoarelor componente în 
circuitul hidraulic: 

• Filtru metalic în formă de Y  (care urmează să fie montat pe țeava de retur) cu o plasă nu mai mare de 1 mm. 
• Grup de încărcare  automată  (3 bari) atunci când presiunea de alimentare cu apă este mai mare de 5,5 bari. 
• Grup de siguranță  hidraulică (7 bari). 
• Robinete cu flanșă  pentru a separa  unitatea de  circuitul  hidraulic. 
• Supapă manuală  pe țeava de retur  pentru a evacua  unitatea, dacă este necesar. 
• Termometre imersate pentru monitorizarea  temperaturii  sistemului. 
• Vase de expansiune, supape de siguranță și  aerisitoare, dacă sunt indicate în următoarele  diagrame de instalare. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Efectuați conexiunile asigurându-vă că greutatea țevilor nu supraîncarcă unitatea.  

Verificați duritatea apei, care nu trebuie să fie sub 12 ° f.  Cu apă  deosebit de dură, se recomandă  utilizarea unui 
dedurizator de apă, astfel încât duritatea reziduală să nu depășească 20 ° f și nu mai puțin de 15 ° f.  

AVERTISMENT: Când este posibil, conectați țevile  la conexiunile hidraulice utilizând întotdeauna sistemul cheie contra cheie. 

AVERTISMENT: Țeava de alimentare cu apaă trebuie să fie legată la conexiunea albastră, în caz contrar pot apărea  defecțiuni 
ale unității. 
AVERTISMENT: Este obligatorie montarea pe racordul water inlet (intrare apă) a unui filtru metalic cu ochiuri nu mai mari de 
1 mm. În cazul în care filtrul nu este instalat,  garanția nu va mai fi valabilă.  Filtrul  trebuie păstrat   curat, deci  asigurați-vă că  
este curat după instalarea unității și apoi verificați-l periodic. 
AVERTISMENT: dacă o pompă externă este instalată și conectată la sistem (pentru recircularea apei calde menajere sau  a 
apei solare) Se  recomandă instalarea  și conectarea unui comutator de debit înainte de  pompă.  În caz contrar, orice 
deteriorare a pompei nu va fi raportată și ar putea apărea o defecțiune a sistemului. 
Efectuați  lucrările de drenaj / conducte în conformitate cu  instrucțiunile de instalare.  În cazul în care  există un defect în 
activitatea  de drenaj / conducte, apa ar putea curge din unitate și bunuri de uz casnic s-ar putea uda sau deteriora. 

 Apa caldă trebuie  amestecată cu apa rece înainte de a  fi distribuita  utilizatorilor, apa calda  (peste 50°C) din  unitate poate 
provoca răni. Se recomandă utilizarea supapelor anti-ardere. 

 
 

 

 
 Diagramele sunt cu titlu informativ.  Este  întotdeauna necesar  studiul contextului specific de instalare și aprobarea 
sistemului de către un inginer calificat. 

 
 

9.6.1  Racorduri la apă 
 Vă rugăm să  acordați atenție următoarelor puncte atunci când conectați conductele circuitului de apă: 
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1. Încercați să reduceți  pierderile de  presiune în circuitul  de apă. 
2. Verificați dacă  nu există impurități în  țevi și că acestea sunt netede în interior, verificați-le  cu atenție pentru scurgeri și apoi izolați-le.



CALIDO1  

24 

 

 

 
3. Instalați  grupul de siguranță hidraulică în orificiul de admisie a apei. 
4. Instalați, de asemenea, un rezervor de expansiune de dimensiuni adecvate pentru a absorbi variațiile de volum. 
5. Diametrul nominal al țevii trebuie ales pe baza presiunii apei disponibile și a căderii de presiune așteptate în cadrul sistemului de conducte  
6. Conductele de apă  pot fi flexibile.  Pentru a evita deteriorarea  coroziunii, asigurați-vă că  materialele utilizate în sistemul de conducte sunt 

compatibile. 
7.  În timpul instalării  țevilor  in șantier,  trebuie evitată orice contaminare a sistemului de țevi. 

9.6.2  Încărcarea apei 
Dacă unitatea este utilizată pentru prima dată sau utilizată din nou după golirea rezervorului, asigurați-vă că rezervorul este plin de apă înainte 
de a porni alimentarea . 

• Spălați sistemul cu atenție. 
• Deschideți orificiul de admisie a  apei reci și ieșirea de apă caldă. 
• Porniți încărcarea apei.  Când apa curge  din orificiul de evacuare  a apei calde în mod normal, rezervorul este plin. 
• Închideți supapa de evacuare a  apei calde: sarcina de apă este terminată. 

 
 

 

 
ATENȚIE: Funcționarea fără apă în rezervorul de apă,  poate provoca daune rezistenței electrice auxiliare. 

 
 

9.6.3  Drenarea apei 
 Dacă unitatea are nevoie de curățare, mișcare etc.,  rezervorul trebuie  golit. 

• Închideți orificiul de admisie a apei reci. 
• Deschideți orificiul de evacuare a  apei calde și deschideți supapa manuală  a conductei de drenaj. 
•  Începeți golirea apei. 
• După golire, închideți supapa manuală . 

9.6.4 Instalarea  unei  pompe externe de recirculare și a  unui comutator de debit/fluxostat 
Dacă este necesar să se recircule apa solară sau apa fierbinte de sanitary, o pompă externă și un comutator de debit trebuie să fie conectate și 
instalate hidraulic și electric. Puterea maximă disponibilă pentru pompă este de 5 A rezistiv. De asemenea , sonda opțională T6 trebuie conectată 
la cutia electrică și poziționată corect on instalația hidraulică (a se vedea diagramele de mai jos). Parametrul 14 trebuie configurat de instalator 
(1= circulatia apei calde sanitare, 2= circulatia apei solare). 
 Circulația  apei sanitare calde este utilă pentru a evita ca apa să  devină rece în  circuitul sanitar dacă nu este utilizată de mai multe ori.  În acest 
fel, apa caldă va fi întotdeauna gata atunci când este solicitată. 
Circulația apei solare este posibilă numai dacă sunt instalate panouri solare și numai pentru unitățile CALIDO1-S sau CALIDO1-D. În acest fel, 
energy solar este folosit ca sursă secundară de căldură pentru a economisi energie. 
În cazul  apei  de integrare solară, pe circuitul   relevant sunt necesare următoarele: 

• un  rezervor de expansiune de dimensiuni adecvate  pentru a absorbi variațiile de volum,  instalat înaintea  sistemului  solar. 
• o  supapă de siguranță a presiunii (3 bari) instalată după  panoul  solar. 
•  o supapă de aerisire cu poarta manuală instalată lângă supapa de siguranță. 

 Ieșirea supapei de  siguranță trebuie direcționată către  un rezervor special pentru colectarea apei glicol și nu către apele reziduale normale.  
În cazul recirculării apei de integrare solară, o supapă de siguranță cu descărcare termică (85 °C) este foarte recomandată la ieșirea de apă caldă, 
cu sonda poziționată într-o termoflă de 1/2" instalată în racordul la apă de recirculare. 
 CALIDO1 de 300 de litri este echipat cu un puț auxiliar  pentru  utilizarea  unei posibile sonde de temperatură externe  pentru gestionarea solară 
cu un sep- arate  controlor. În acest caz, se recomandă trecerea sondei de temperatură prin godeul auxiliar (a se vedea punctul 8.3) și prin canalul 
prevăzut în spatele capacului frontal din plastic, care este conectat la godeul auxiliar.  În acest fel  , cablul, care intră din  partea din spate a  
unității, nu  va fi vizibil, păstrând  astfel aspectul  mașinii.  Pentru a îndepărta capacul    frontal din plastic, pur și simplu deșurubați cele două 
șuruburi de fixare inferioare  și scoateți capacul de pe capacul  superior.  Pentru a îndepărta  capacul  superior,  este necesar        să deșurubați 
cele trei șuruburi care fixează  capacul pe rezervor  (unul în spate și două în lateral).  
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 Schema de instalare  în cazul circulației  apei calde: 
 

 
 Schema de instalare  în cazul circulației solare a  apei  

Notă: Serpentina de integrare  solară este disponibilă numai pe modelele CALIDO1-S 
și CALIDO1-D 

9.6.5 Conectarea  unei surse auxiliare de căldură  
Numai pentru unitățile CALIDO1-D, este posibil să conectați o a treia sursă de energie (de exemplu, un cazan extern). În acest caz, instalatorul 
trebuie să deconecteze rezistența electrică și termostatul ei (a se vedea  schema electrică de la punctul 17.2) și să  utilizeze alimentarea rezistenței 
electrice pentru a-și da acordul printr-un extern releu (nefurnizat) la sursa de căldură externă sau pentru a alimenta direct  o  pompă externă 
dedicată. Puterea maximă disponibilă pentru OUT2 este de 20 A rezistiv.  Alternativ,  instalatorul poate oferi un comutator  selector extern  
(conectat electric  între încălzitorul electric și PCB) pentru a alege dacă să utilizeze încălzitorul electric sau a treia sursă de energie (a se vedea 
schema electrică de la punctul 17.3). 
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 Diagrama de instalare  în cazul sursei de căldură  auxiliare 
Notă:  serpentina de  schimb de căldură auxiliară este prezentă numai în unitatea  

CALIDO1-D. 

9.7  CONEXIUNI ELECTRICE 
   Verificați  dacă  sursa de alimentare îndeplinește   datele nominale electrice  ale unității (tensiune, faze, frecvență) raportate pe eticheta tehnică 
a  unității.  Aparatul este alimentat complet cu cablu de alimentare și mufă  Schuko,   este interzisă  manipularea cablului sau a dopului;   dacă 
este necesar, contactați centrul de service. Este recomandabil să verificați sistemul electric pentru a vă asigura că respectă standardele actuale. 
Verificați dacă sistemul este adecvat pentru puterea maximă absorbită de încălzitorul de apă (consultați datele de pe placă), atât în ceea ce 
privește secțiunea transversală a cablului, cât și conformitatea cu reglementările în vigoare. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATENTIE: Sursa de alimentare  trebuie sa  respecte limitele  de mai sus, altfel garantia  va expira imediat.  Înainte de orice 
operațiune pe unitate, asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată. 

ATENȚIE: Tensiunea de  alimentare  nu trebuie să se modifice cu mai mult de ±10% din  valoarea nominală.   Dacă această 
toleranță nu este respectată, 
vă rugăm să contactați departamentul  nostru tehnic. 
ATENȚIE: Dacă o  pompă de circulație externă   este conectată la sistem,    comutatorul de debit  trebuie să fie  întotdeauna 
conectat așa cum se arată în diagrama circuitului. Nu săriți niciodată conexiunile comutatorului de flux în caseta terminală. 

 Aparatul trebuie să fie întotdeauna împământat corespunzător.  Dacă sursa de alimentare  nu este împământată, este  
posibil ca unitatea să  nu fie conectată. 
Nu utilizați niciodată  un  cablu de extensie pentru a conecta unitatea la sursa de alimentare cu energie electrică. 
În  cazul în care nu  există nici o priză de împământare în mod corespunzător disponibile, au unul instalat de către un 
electrician calificat. 
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service 
sau de o persoană calificată în mod similar pentru a  evita un pericol.  Mișcarea sau repararea necorespunzătoare  a 
unității ar putea duce la scurgeri de  apă,  șocuri electrice, răniri sau incendii. 
 Înălțimea de instalare  a     prizei de alimentare  trebuie să fie mai mare decât  unitatea în punctul de conectare hidraulică a 
unității, astfel încât, în cazul stropirii cu apă, unitatea este încă în siguranță.  

 

Pentru a accesa cutia  electrică: 
 

1. Scoateți  capacul de plastic din partea de sus. 
2. Scoateți  capacul  metalic al   cutiei electrice deșurubând cele 4 șuruburi.  
3. Unitatea are deja un cablu de alimentare conectat la cutia electrică. Dacă este necesar să-l deconectați și să conectați un cablu mai lung sau 

dacă   este necesar să conectați un semnal ON / OFF de la distanță sau un comutator de debit extern  și o pompă pentru  circulația apei 
calde menajere sau  integrare cu panouri solare de apă, vă rugăm să consultați diagrama electrică. 

 Specificația   cablului de alimentare  3 * 1.5mm².  Specificația  siguranței de protecție  PCB  este T 3.15A 250V. 
Trebuie să existe un comutator la conectarea unității la sistemul de alimentare. Curentul comutatorului este 
de 10A. 
Un întrerupător de circuit de împământare trebuie instalat pe linia de alimentare cu energie electrică, iar unitatea trebuie să fie împământată 
eficient. Specificația întrerupătorului de circuit de scurgere a pământului este de 30mA, 0,1 sec. 
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10.  PORNIRE 
Înainte de pornire, efectuați  următoarele  verificări: 

•  Verificați  disponibilitatea  diagramelor  și a manualului mașinii instalate. 
•  Verificați  disponibilitatea diagramei  electrice și hidraulice  a instalației  în care este  instalată unitatea. 
•  Verificați dacă  toate conexiunile de apă sunt instalate corect  și sunt respectate  toate indicațiile de pe etichetele unităților.  
• Verificați presiunea apei de admisie,  asigurați-vă că presiunea este suficientă (peste 1,5 bar). 
• Verificați dacă  supapele   de închidere ale circuitului hidraulic  sunt deschise. 
•  Verificați  dacă  circuitul hidraulic a fost încărcat sub presiune și aer ventilat. 
•   Verificați   dacă   apa curge de la ieșirea de  apă caldă, asigurați-vă că  rezervorul este plin de apă înainte de  a porni  alimentarea. 
• Asigurați-vă că  s-au făcut dispoziții  pentru scurgerea condensului. 
•  Verificați conexiunea electrică. 
• Verificați dacă   conexiunile electrice au fost realizate în conformitate cu  reglementările în vigoare, inclusiv împământarea. 
•  Verificați dacă  tensiunea  electrică se încadrează în toleranța  (±10%) din valoarea  plăcii de  evaluare  . 
•  Verificați dacă  nu există scurgeri de gaz. 
• Înainte de  a    porni unitatea, verificați dacă tot  panoul superior este în poziție și fixat cu șuruburile corespunzătoare. 
•  Verificați unitatea,    asigurați-vă că totul este în regulă înainte de  a furniza energie, apoi verificați  led-ul de   pe panoul de control atunci 

când unitatea  funcționează. 
• Utilizați  panoul de control pentru a porni  unitatea. 
•  Ascultați  cu atenție unitatea atunci când furnizați energie.  Opriți  sursa de alimentare atunci când se aude un zgomot  anormal. 
• Măsurați temperatura apei pentru a verifica dacă există modificări ale temperaturii  apei. 
• Odată ce   parametrii de funcționare au fost setați de programul  de instalare, utilizatorul nu le poate modifica.  Vă rugăm să contactați un 

tehnician calificat dacă este necesar. 
 

 

 

ATENȚIE  :  Nu opriți  unitatea (pentru oprire  temporară) prin  oprirea comutatorului principal, această operațiune trebuie 
utilizată numai pentru a deconecta unitatea de la alimentarea cu energie electrică pentru opriri lungi sau pentru operațiuni 
de întreținere / reparații. 

ATENTIE  : Nu  modificati  cablajul intern al unitatii altfel garantia  se  va anula imediat. 
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11.  UTILIZAREA  UNITĂȚII 

11.1  INTERFAȚA CU UTILIZATORUL 
 

 

11.2 OPERAȚIUNI 
1. Pornire "PORNIT" 

Când unitatea este alimentată toate pictogramele sunt afișate pe afișaj timp de 3 secunde.  După ce verifică dacă  totul este în regulă,  unitatea 
intră în modul standby. Temperatura și timpul apei sunt afișate pe ecran. 

 

 

2. Buton  

Apăsând acest buton timp de 2" atunci când  unitatea este în modul  standby,  unitatea pornește  și funcționează în  
modul  selectat. Modul de funcționare, punctul de setare a temperaturii și temperatura apei, timpul și orice cronometru 
sunt afișate pe afișaj. 

 

 

  Prin apăsarea acestui buton pentru 2 "din nou, atunci când  unitatea este în funcțiune,  unitatea este oprit" și intră în modul  de așteptare. 
 

3. Butoane   și  
• Acestea sunt multi-funcție, utilizate pentru setarea temperaturii, control și setare parametri și setarea ceasului și ajustarea cronometrului. 
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•   În timpul   modului de funcționare,  apăsați  butoanele  și pentru a regla direct temperatura de setare. 
• Prin apăsarea acestor butoane atunci când  unitatea este pe starea  de setare a ceasului, ora (orele) și minutul (minutele)    orei ceasului  

pot  fi ajustate. 
•    Prin apăsarea acestor butoane atunci când  unitatea este pe starea de setare a cronometrului,  ora (orele) și minutul (minutele) 

cronometrului "PORNIT" / "OPRIT" pot fi ajustate. 
• Verificați și ajustați  parametrii  setați: 

1) Când unitatea este "PORNIT" sau "OPRIT" (nu pe starea de setare a ceasului și cronometrului), apăsați scurt  butonul pentru a accesa 
controlul parametrului de utilizator. Selectați parametrul apăsând  sau . Apăsați  pentru a ieși. 

2) Când unitatea este "OPRITĂ" (nu pe starea de setare a ceasului și cronometrului), apăsați  și  butoanele în același timp pentru 2" și 
introduceți parola care confirmă fiecare field cu buton pentru a introduce ajustarea parametrilor de instalare. Selectați parametrul și 
apăsați butoanele  sau   și apăsați  scurt butonul pentru a accesa  valoarea  parametrului  .  Apăsați   butoanele sau  pentru a 
ajusta valoarea și confirmați cu  butonul. Apăsați  pentru a ieși. 

De exemplu: parametrul 01,  valoarea relativă este de 5°C: 
 

 
 

 

 
 Odată ce parametrii au fost setați de programul  de instalare,  utilizatorul nu le poate modifica.  Vă rugăm să 
contactați o persoană  calificată de servicii post-vânzare pentru a modifica setările parametrului de instalare. 

 
•   Prin apăsarea butoanelor   în același timp pentruude 5 secunde, toate butoanele  sunt blocate. 
•    Prin apăsarea în același timp pentru 5 secunde din nou butoanele  și , toate butoanele  sunt deblocate. 

4. Butoane  și  
 Setarea ceasului: 

 
• Apăsați  pentru a intra în  interfața de setare a ceasului:  pictograma oră "88:88" clipește; 

•   Apăsați     si        pentru a seta ora  și  apăsați pentru a confirma: pictograma minut  "88:88" clipește; 

• Apăsați   si și pentru a seta minutele  și apăsați  pentru a confirma și 
a ieși. Ora setată este afișată pe ecran. 
 Setarea cronometrului: 

 
• Apăsați  butonul  timp de 5" pentru  a intra în interfața  de setare  a  cronometrului: cronometrul "ON" pictograma oră  "88:88" clipește; 

•  Apăsați             și pentru a regla timpul și apăsați  pentru a confirma: cronometrul "ON" pictograma minut  "88:88" clipește; 

• Apăsați și          pentru a regla  minutele și apăsați pentru a  confirma: cronometrul "OPRIT" oră pictograma "88:88" clipește; 

• Apăsați și  butoanele pentru a regla ora  și apăsați  pentru a confirma: cronometrul "OFF" pictograma oră  "88:88" clipește; 

• Apăsați și butoanele pentru a regla  minutele și apăsați  pentru 
a confirma. Pictogramele timer "ON" și "OFF" sunt afișate pe afișaj lângă ora 
curentă. 

Apăsați  butonul pentru a șterge setările  cronometrului atunci când programați  cronometrul "PORNIT" și cronometrul "OPRIT", revenind 
astfel la afișarea orei curente  . Setările cronometrului se repetă ciclic și sunt încă valabile chiar și după o pană de curent. 

 

5. Buton  

Apăsați acest buton pentru a activa "ON" sau pentru a dezactiva "OFF".      Rezistorul auxiliar  va funcționa în 
conformitate cu propria   logică  de control  . Când unitatea este "PORNITĂ", apăsați acest buton timp de 5" pentru a 
activa sau dezactiva funcția de ventilație a ventilatorului. 

 

6. Coduri de eroare 

În timpul stării de așteptare sau de funcționare, dacă există o defecțiune, unitatea se va opri automat și va afișa codul de eroare pe ecranul din 
dreapta al controlerului . 
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11.3  PICTOGRAME LCD 

1.  Apă caldă disponibilă  

Pictograma indică faptul că temperatura apei calde menajere a atins temperatura setată. Apa caldă este disponibilă pentru utilizare. Pompa de 
căldură este în modul standby. 

 
2. Ventilație  

 Pictograma indică faptul că funcția  este activă. 

Prin apăsarea butonului  timp de câteva secunde, funcția de ventilație poate fi activată sau dezactivată. 
Dacă această funcție este activată     , ventilatorul  va continua să  funcționeze pentru a ventila  aerul, atunci când temperatura apei  ajunge la 
punctul setat și unitatea este  stand-by. Dacă această funcție este dezactivată, ventilatorul se va opri, atunci când temperatura apei ajunge la 
punctul setat și unitatea este în așteptare. 

 

3.  Încălzire electrică  

Pictogramele indică faptul că funcția de încălzire electrică este activată. Încălzitorul auxiliar va funcționa în acordcu propria logică de control. În 
timpul ciclului de dezinfecție, pictograma clipește. 

 
4. Decongelare  

 Pictograma indică faptul că funcția de dezghețare  este activă.  Aceasta este o funcție  automată,  sistemul va intra sau ieși din dezghețare în 
conformitate cu   propria logică  internă de control. Parametrii de decongelare nu pot fi modificați la fața locului. Și unitatea nu acceptă controlul 
manual al dezghețării. 

 
5. Încălzire  

  Pictograma indică faptul că modul curent de funcționare  se încălzește. 
 

6.  Blocarea cheilor  

 Pictograma indică faptul că funcția de blocare a  cheii este activată.   Tastele  nu vor funcționa atât timp  cât această funcție este activă. 
 

7.  Afișarea temperaturii stângi 

  Afișajul afișează  setarea temperaturii  apei. 
  La verificarea sau ajustarea  parametrilor, această secțiune va afișa numărul  parametrului aferent. 
În cazul în care apare o defecțiune, această secțiune va afișa codul de eroare aferent. 

 
8. Afișarea corectă a temperaturii 

Zona din dreapta  a afișajului  arată temperatura  superioară a rezervorului. 
În timp ce verificați sau setați parametrii, această zonă afișează  valoarea  parametrului relevant . 

 

9.  Afișarea orei  

 Afișajul  afișează ora  ceasului  sau a cronometrului. 
 

10. Cronometru "ON"  

 Pictograma indică faptul că funcția cronometrului  este "ON". 
 

11. Cronometru "OFF"  

 Pictograma indică faptul că funcția cronometru "OFF"   este activă. 
 

12. Eroare  

 Pictograma indică  prezența unei defecțiuni  . 
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11.4  LOGICA PRINCIPALĂ 

11.4.1  Diferența de temperatură a apei  pentru pornirea compresorului  
Parametrul 1 "temperatura offset  TS6" este utilizat pentru a controla  pornirea sau oprirea  compresorului . 
Când temperatura mai scăzută a rezervorului T2 este sub temperatura setată TS1-TS6, compresorul rulează pentru a încălzi apa la temperatura 
setată TS1. Afișajul afișează întotdeauna temperatura superioară a rezervorului T3. 

 
11.4.2 Pompă externă 
T2: temperatură mai scăzută 
a rezervorului T3: 
temperatura superioară a 
rezervorului 
 Verificați dacă trebuie făcut pentru a utiliza  pompa  externă: 

• Parametrul 14 este configurat; 
•  Sonda opțională T6 a fost conectată electric și hidraulic;  
•  Comutatorul de debit extern  (opțional) a fost conectat  electric și hidraulic; 
• o pompă externă (nefurnizată) a fost conectată  electric și hidraulic.  

Atunci când este utilizată pentru circulația  apei calde sanitare,  pompa va începe atunci când  sunt îndeplinite  condițiile de  mai jos în același 
timp: 

 
1.  unitatea este "ON"; 
2. T3 ≥ parametru 15+parametrul 16; 
3. T6 ≤ parametru 15-5 °C 
 Pompa se oprește atunci când este  îndeplinită una dintre   următoarele condiții: 

 
1.  unitatea este "OPRITĂ"; 
2. T3 ≤ parametru 15-2°C; 
3. T6 ≥ parametru 15 
Atunci când este utilizată pentru circulația solară a apei,  pompa va începe atunci când  sunt îndeplinite  condițiile de  mai jos în același timp: 

 
1.  unitatea este "ON"; 
2. T6 ≥ T2+ parametrul 17 
3. T2 ≤ 78 °C 
 Pompa se  va opri atunci când este  îndeplinită una dintre condițiile de  mai jos: 

 
1.  unitatea este "OPRITĂ"; 
2. T6 ≤ T2+ parametrul 18 
3. T2 ≥ 83 °C 
 Funcția anti-bloc a  pompei:  când pompa se oprește timp de 12 ore,  va fi forțată să funcționeze timp de 2 minute. 

 
11.4.3  Comutator de debit 
 Când pompa a  funcționat timp de 30 sec, dacă contactul comutatorului de  debit este detectat ca fiind deschis timp de 5 sec,  pompa se oprește.  
Pompa  repornește după 3 min. Dacă defecțiunea apare de 3 ori în 30 min, pompa nu poate reporni până când unit este deconectat și repornit. 
Codul de eroare relevant va fi afișat pe afișaj. Numai pompa se oprește, dar nu întreaga unitate. 

 
11.4.4  Protecții termice 
Protecția   primului pas: când  apa  rezervorului   urcă până la 85 °C, unitatea se  va opri și codul de eroare aferent va fi afișat pe controler.  
Aceasta este o protecție de resetare automată. Când temperatura apei din rezervor scade, unitatea poate porni din nou. 
Protecția   în al doilea pas: când apa rezervorului  continuă să crească  și ajunge la 90 °C, întreruperea  manuală a resetării  va fi activă, 
încălzitorul electric se oprește, cu excepția cazului în care resetați manual protectorul. 
Pentru a  reseta manual protecția, scoateți capacul frontal din plastic și apăsați butonul roșu de resetare de pe termostat. 

 
11.4.5  Ciclu săptămânal de dezinfecție 
Unitatea este programată să activeze un ciclu săptămânal anti-Legionella pentru o perioadă de 30 de min. care aduce apa rezervorului  la 70 ° C. 
Acest sistem reduce riscul   ca bacteriile să provoace diverse boli, cunoscute sub numele de "legionella".  Vă rugăm  să citiți cu atenție  acest 
paragraf și să cereți explicații instalatorului/planificatorului pentru a fi informat în mod corespunzător cu privire la riscurile de răspândire a 
acestei boli. Vă recomandăm insistent să citiți "Orientările pentru prevenirea și controlul legionelozei" 
Funcționarea  ciclului  de dezinfecție este după  cum urmează: 
Rezistența electrică este activată  automat în fiecare săptămână la ora stabilită  (parametrul 13), indiferent dacă mașina este pornită sau în modul 
stand-by (adică unitatea oprită, dar conectată la sursa de alimentare).  
Când temperatura superioară a rezervorului T3 ≥ TS3 (parametrul 4), elementul de încălzire este dezactivat. Când T3≤TS3-2 ° C, rezistor este 
activat. Temperatura T3 este menținută în  intervalul TS3-2 °C și TS3 pentru timpul  de dezinfecție stabilit  (parametrul 5), apoi  unitatea iese din 
ciclul  de dezinfecție. 
Când parametrul 5 (t2) este setat la 0, funcția de dezinfecție  este 
dezactivată. Logica începe să numere t2 doar atunci când T3 a ajuns la 
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TS3. 
Este posibil să se stabilească frecvența dintre ciclurile de  dezinfecție  (parametrul 21). 
Dacă unitatea este oprită (și chiar dacă contactul ON/OFF este deschis), dezinfecția are loc cu aceeași logică ca și cum unitatea ar fi pornită . 
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 Dacă unitatea este deconectată de la sursa de alimentare, ciclul de dezinfecție nu va avea loc.  Dacă  unitatea a rămas fără 
curent electric pentru o perioadă lungă de timp, NU utilizați apa conținută în unitate. 
Se recomandă ca rezervorul să fie golit și toată apa conținută în conductele sistemului care transportă DHW să fie drenată. 
Se recomandă să lăsați apa să curgă nu numai pentru a reînnoi toată apa  din conducte, ci și pentru un timp suficient 
pentru  a spăla țevile.  Acest timp necesar de "spălare" este invers proporțional cu temperatura   apei care curge prin  
conducte. 

 

 

 
 Ciclul de dezinfecție are loc numai în interiorul rezervorului de apă.  Prin urmare, se recomandă  efectuarea unei recirculări 
a sistemului de  apă în special pentru dezinfectarea întregii ape conținute. Dacă nu poate fi posibil, conform avertismentului 
precedent, se recomandă lăsarea sistemului de apă să curgă  suficient pentru curățarea conductelor și reînnoirea apei. 

 

 

 
Dacă parametrul 5 (t2) este setat să fie 0, funcția de dezinfecție este dezactivată. O astfel de operațiune este strict 
nerecomandată; producătorul își declină orice responsabilitate pentru  datele cauzate de o  lipsă sau de o dezinformare 
incorectă a  unității.  Dacă doriți să dezactivați ciclul de dezinfecție, trebuie să întrebați întreținătorul despre consecințele 
care pot apărea în urma acestei operații.  

 
 
 

 

Este strict interzisă modificarea valorii implicite a parametrului 4. Parametrii 4 și 5 controlează ciclul anti-legionella 
(temperatură vs timp).  Vă recomandăm să respectați instrucțiunile de mai sus, dacă doriți să  le  modificați.  Vă rugăm să 
rețineți că temperatura apei din rezervor între 55-60 °C pentru a inhiba proliferarea bacteriană (a se vedea anexa 13 la 
orientările menționate mai sus). 
 Parametrul 21 acționează asupra frecvenței  ciclurilor de dezinfecție.  Acesta    trebuie setat în mod corespunzător  în funcție 
de temperatura de depozitare a rezervorului și  de  frecvențele de utilizare a DHW.    Frecvența mai mare  a ciclului de 
dezinfecție,  duce la  o posibilitate  mai mică de contact cu bacteriile. 
Apa stagnantă  permite bacteriilor Legionella  să crească.  Din acest motiv, este necesar să se  evalueze în mod corespunzător 
frecvența  de ciclul de dezinfecție în funcție de utilizările proprii  . 
 Proiectantul plantei trebuie să țină  cont de riscul legionella și ar trebui să adopte toate  măsurile de prevenire și control al  
Apă. 

 

 

 
 Utilizatorul este RESPONSABIL să verifice  periodic funcționarea corectă a  ciclului  anti-legionella și să verifice dacă  în 
timpul   dezinfecției, parametrul  de temperatură de setare este pus să fie 4   și este  atinsă pe durata  indicată de  
parametrul 5. 

 
11.4.6 Rezistență electrică auxiliară 
 Rezistența electrică pornită  sau oprită, condiția 1: 
 (whro  unitatea este  pornit, iar rezistenta electrica  nu a fost pornit  manual folosind butonul  relevant) 

 
1. ON: atunci când temperatura rezervorului setată TS1 (parametrul0) este mai mare decât limita de funcționare exprimată la 

punctul 16, temperatura inferioară a rezervorului T2 atinge această limită, iar temperatura superioară a rezervorului T3 ≤ TS1-3 °C; 
OFF: când temperatura superioară a rezervorului T3 atinge temperatura setată TS1 +1 ° C. 

2. ON: când  temperatura ambiantă ≤ -10°C sau > 44°C; 
OFF: când temperatura ambiantă ≥ -8°C sau < 42°C. 

3. ON: când protecția la presiune  ridicată sau scăzută a gazului este declanșată de trei ori în 30 de minute;  
  DEZACTIVAT: când protecția împotriva  presiunii gazului  s-a declanșat pentru a treia oară, se afișează codul de eroare corespunzător  și 
această protecție nu poate fi resetată până când unitatea nu este deconectată și repornită. Rezistența continuă să funcționeze pentru a 
ajunge la temperatura setată, apoi este oprită. 

4. ON: când  unitatea intră în dezghețare (numai dacă parametrul 20 este setat la 1 =on) 
or dezinfecție; OFF: când unitatea iese din dezghețare sau dezinfecție. 

 
 

 

 
 Funcția de  integrare a rezistenței descrisă  la punctul 1 din condiția 1 poate fi dezactivată prin parametrul  32 (a se vedea 
paragaful 11.5). 

 

 Rezistența electrică pornită  sau oprită, condiția 2: 
 (când  unitatea este pornită  și rezistența electrică  a fost pornită  manual folosind butonul  relevant) 

 
1. ON: timpul de funcționare al     compresorului  depășește timpul de întârziere al  încălzitorului (parametrul 3), iar temperatura superioară 

a  rezervorului T3 ≤ TS2-3 °C; OFF: temperatura superioară a rezervorului T3 ≥ TS2 + 1 ° C. 

 Rezistență electrică pornită  sau oprită, condiția 3: 
(când  unitatea este oprită, dar alimentată, și anume în modul  standby)  

 
1.   ON: Dacă rezistența electrică  a fost pornită  manual folosind cheia  corespunzătoare, aceasta va funcționa până când  temperatura 

superioară a rezervorului T3 ajunge la setată TS2; 
  OPRIT:    rezistența electrică  a fost  oprită manual folosind butonul  sau temperatura superioară a rezervorului  T3 a  ajuns la setul TS2. 

2. ON: Temperatura superioară a rezervorului T3 ≤ 5 ° C (protecție 
împotriva înghețului rezervorului);  OPRIT: temperatura 
superioară a rezervorului T3 ≥ 10 °C sau  unitatea este pornită. 

 
 

 

 
  Când încălzitorul este pornit  manual folosind cheia   de încălzire, TS2 (temperatura de oprire a încălzitorului  ) apare pe 
afișaj și poate fi schimbat direct în loc de TS1 (set de temperatură a rezervorului). 
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11.4.7  Contact ON/OFF 
Când  contactul ON/OFF este închis și  controlul este PORNIT,  unitatea poate funcționa, iar modul de  rulare este decis de  setarea  
controlerului. Când contactul ON/OFF este închis, dar controlul este OPRIT (dar alimentat), unitatea nu poate funcționa. 
Când  contactul ON/OFF este deschis,  dar  controlul este PORNIT, unitatea nu poate funcționa (cu  excepția pompei externe). 
 Dacă controlul este ACTIVAT și  starea      contactului ON/OFF  s-a schimbat de la deschis la închis, unitatea  va funcționa după setările 
anterioare  ale controlerului (repornire automată). 
 Dacă unitatea a fost anterior în stand-by, în cazul în  care  starea ON/OFF este schimbată de la deschis la închis, unitatea rămâne în stand-by. 
Se afișează un semnal/avertisment în cazul semnalului OFF de la distanță (contact deschis). În așa fel, clientul poate înțelege de ce unitatea nu 
funcționează. 

 
11.4.8 Contact pentru integrarea cu sistemul fotovoltaic 
  Contactul ON/OFF  poate fi configurat astfel încât  un sistem  fotovoltaic, în perioadele de productivitate  maximă,  să  poată fi utilizat pentru a 
obține cantitatea maximă de apă caldă din unitate  (parametrul setat  35 = 1).  Atunci când contactul este închis (activarea de către  sistemul  
fotovoltaic),  punctul de reglare a temperaturii rezervorului TS1 este ridicat la cea mai mare valoare posibilă compatibilă cu limitele de funcționare 
indicate în secțiunea 16.  

 
11.5 VERIFICAREA SETĂRILOR PARAMETRILOR  

 

 
Parametrul 

nr. 

Vizibilitate 
U=utilizator 

sau 
I=instalator 

 
Descriere 

 
Gama 

 
Implicit 

 
Notă 

0 I/U Setul de temperatură al 
rezervorului (TS1) 

10 ~ 65 ° C 55 °C   Reglabil (poate fi modificat și  de 
utilizator în funcționare normală) 

1 Eu  Temperatura offset TS6 2 ~ 15 ° C 5 °C Ajustabil 

2 Eu  Rezistența electrică la temperatură  
redusă (TS2) 10 ~ 75 ° C 65 °C Ajustabil 

3 l Întârzierea rezistenței electrice 0 ~ 90 6 t * 5 min, reglabil 
 

4 
 

l 
 Temperatura săptămânală de 
dezinfecție TS3 ( (raportată la 

temperatura superioară a  
rezervorului T3) 

 
60 ~ 70 ° C 

 
70 °C 

 
Ajustabil 

5 l  Timp de  dezinfecție la temperaturi 
ridicate  t2 

30 ~ 90 min 30 min Ajustabil 

1
3 

l Începeți  timpul de dezinfecție 0 ~ 
23 

23 Ajustabil 

 
1
4 

 
l 

 
Utilizarea pompei 

 
0/1/2 

 
0 

Ajustabil 
(0=dezactivat, 1=recirculare apă caldă,  

2=recirculare apă solară) 

1
5 

l Setarea  temperaturii de circulație a 
apei 

15 ~ 50 ° C 35 °C Ajustabil 

1
6 

l  Decalare pentru circularea apelor 
calde sanitare   1 ~ 15 ° C 2 °C Ajustabil 

1
7 

l Repornirea pompei solare 
diferență 5 ~ 20 ° C 5 °C Ajustabil 

1
8 

l Offset  circulația apei solare 1 ~ 4 ° C 2 °C Ajustabil 

1
9 

l Încălzitor cu temperatură exterioară  
scăzută 
activare 

0/1 1 Reglabil 0 = 
off, 1 = pe 

2
0 

l  Activarea rezistorului în timpul 
decongelării 

0/1 1 Reglabil 0 = 
off, 1 = pe 

2
1 

l Frecvența  ciclurilor de dezinfecție 1 ~ 30 zile 7 zile Ajustabil 

3
2 

l Activarea  integrării pompei de 
căldură  
Rezistor 

0/1 1 Reglabil 0 = 
off, 1 = pe 

3
3 

l  Activarea rezistenței electrice  hyste- 
resis 1 ~ 10 ° C 3 °C Ajustabil 

3
5 

l Cotact de configurare ON / OFF 0/1 0 0 = on / off 1 = 
fotovoltaice 

Un U Temperatură mai scăzută a 
rezervorului T2 

0 ~ 99 ° C  Valoarea curentă  detectată.    Codul de eroare P1 va fi  
afișat în cazul unei defecțiuni 

B U Temperatura superioară a 
rezervorului T2 

0 ~ 99 ° C  Valoarea curentă  detectată.    Codul de eroare P2 va fi  
afișat în cazul unei defecțiuni. 

C U  Temperatura bobinei -15 ~ 99 ° C  Valoarea curentă  detectată.  Codul de eroare P3 va fi afișat 
în  cazul unei defecțiuni. 

D U  Temperatura gazului de 
admisie 

-15 ~ 99 ° C  Valoarea curentă  detectată.  Codul de eroare  P4 va fi afișat 
în  cazul unei defecțiuni. 
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E U  Temperatura ambiantă -15 ~ 99 ° C  Valoarea curentă  detectată.  Codul de eroare P5 va fi afișat 
în  cazul unei defecțiuni. 

F U Numai apă caldă menajeră/apă 
tempera- ture 0 ~ 125 ° C  Valoarea curentă  detectată.  Codul de eroare P6 va fi afișat 

în  cazul unei defecțiuni, fără nicio eroare dacă 
parametrul 14 = 0 

G U Etapa de deschidere EXV 10 ~ 47 pas N * 10 pas 
 

H 
 

U 
 

Set eficient de apă  pentru pompa 
de căldură 

 
10 ~ 65 ° C 

În cazul în care funcționarea  mașinii   depășește regiunea 
indicată la punctul 16 din cauza temperaturilor ridicate ale 

apei și aerului, setul real de apă este redus automat din TS1 
stabilit de utilizator. 
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11.6  DEFECȚIUNEA UNITĂȚII  ȘI CODURILE DE EROARE 
Când  apare o eroare sau  modul de protecție este setat automat, placa de circuit și  controlerul cu fir vor afișa mesajul de  eroare. 

 
Protecție/ Defecțiune Cod de eroare Indicator LED  Motive posibile  Acțiuni corective 

Standby  Off   

 Funcționare normală  Pe   

 Defecțiunea senzorului de 
temperatură mai mică a 
rezervorului 

 
P1 ● 

(1 clipește 1 off) 
1) Senzorul nu este conectat 
2) Senzor scurtcircuitat 

1) Verificați  conexiunea  
senzorului 

2) Înlocuiți senzorul  

 Defecțiunea senzorului de 
temperatură al rezervorului 
superior 

 
P2 ● 

(2 flash-uri 1 off) 
1) Senzorul nu este conectat 
2) Senzor scurtcircuitat 

1) Verificați  conexiunea 
senzorului 

2) Înlocuiți senzorul  

 Defectul senzorului de 
tempera- ture al bobinei 
evaporatorului 

 
P3 

 
● (3 

flash-uri 1 off) 
1) Senzorul nu este conectat 
2) Senzor scurtcircuitat 

1) Verificați  conexiunea 
senzorului 

2) Înlocuiți senzorul  

 Temperatura gazului de 
admisie 
defecțiunea senzorului 

 
P4 

 
● 

(4 lampeggi 1 off) 
1) Senzorul nu este conectat 
2) Senzor scurtcircuitat 

1) Verificați  conexiunea 
senzorului 

2) Înlocuiți senzorul  

 Temperatura ambiantă  sen- 
sor eșec  

 
P5 

 
● 

(5 flash-uri 1 off) 
1) Senzorul nu este conectat 
2) Senzor scurtcircuitat 

1) Verificați  conexiunea 
senzorului 

2) Înlocuiți senzorul  

 Defecțiunea senzorului de 
tempera- ture de circulație a 
apei calde menajere/solare 

 
P6 

 
Off 1) Senzorul nu este conectat 

2) Senzor scurtcircuitat 
1) Verificați  conexiunea 

senzorului 
2) Înlocuiți senzorul  

 
 
 Starea semnalului de la 
distanță  PORNIT / OPRIT  

 
 

P7 

 
 

Off 

Când semnalul de la distanta 
este pornit, P7 nu este afișat 

pe controler, atunci când 
semnalul dew este oprit, se  

afișează P7. Acesta nu este un 
cod de eroare, ci doar starea 
semnal de pornire/oprire de 

la distanță  . 

 

 
 Avertizarea  de temperatură 
ridicată T6 

 
P8 

 
Off 

1) Temperatură ridicată T6 . 
2) T6 senzor mot de lucru 

Corect 

1) P8 apare la 125°C si 
dispare la 120°C 

2) Verificați și înlocuiți  
senzor, dacă este necesar 

 
 
 
 
Protecție la înaltă presiune 
(comutator de presiune HP) 

 
 
 
 

E1 

 
 
 
 

● 
(6 flash-uri 1 off) 

 
1) Temperatura de 

admisie a aerului 
prea mare 

2) Apă scăzută în rezervor 
3) EXV blocat 

4) Pentru mult agent 
frigorific 

5) Comutator de presiune  
HP 

defectuos 
6)  Lichid excesiv  în 

sistemul de răcire 

1) Verificați dacă 
temperatura de admisie a 
aerului este peste  

 limita de funcționare 
2)  Verificați  dacă  rezervorul 

este 
plin f apă 

3)  Înlocuiți EXV 
4) De descărcare de 

gestiune unele 
refrigerant  

5) Înlocuiți presiunea  
comutator 

6) Descărcarea și reîncărcarea 
agentul frigorific 

 
 
 
Protecție la joasă presiune 
(comutator de presiune LP) 

 
 
 

E2 

 
 
 

● 
(7 flash-uri 1 off) 

 

1)  Temperatura de admisie aer 
prea mică 

2) EXV blocat 
3) Nu este suficient agent 

frigorific 
4) Comutatorul de presiune LP 

defect 
5) Ventilatorul nu 

funcționează 

1) Verificați dacă orificiul de 
admisie a aerului 

temperatura este sub 
 limita de operare 

2)  Înlocuiți EXV 
3) Încărcați un agent frigorific 
4) Înlocuirea comutatorului 

de debit  
5) Verificați dacă 

ventilatorul funcționează 
impreuna cu compresorul.  În 
caz contrar, ventilatorul 
poate fi defect 

 
 

 Protectie de temperatură 
ridicată  (Termostat T85 °C) 

 
 
 

E3 

 
 
 

● 
(8 flash-uri 1 off) 

 
 

1) Temperatura ridicata 
rezervor 

2) Termostatul este defect 

1) Dacă temperatura 
ventilatorului depășește 85 
°C, comutatorul de presiune 
deschide contactul și 
rezistorul comută 
off pentru protecție. După ce 

apa revine la valorile de 
temperatură nor- mal, 

protecția  se  resetează. 
2) Înlocuiți  termostatul 
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Comutator de debit 

 
 
 

E5 

 
 
 

 
● 

(9 flash-uri off) 

 
Lipsa debit de apa: 

1) Pompa nu este 
alimentată 

2) Defecțiunea pompei 
3) Filtru de apă murdar 

4) Nefunctionarea  
comutatorului de debit 

1) Verificați sursa de 
alimentare  

 a pompei  
2)  Verificați conurile  
electrice ale pompei și 
direcția de rotație a 
motorului. Înlocuiți 

pompă, dacă este necesar 
3)  Curățarea filtrului  

4)    Verificați conexiunile și 
funcționarea corectă 

a comutatorului de debit  
Decongelare Indică dezghețarea (flash-uri continue)   

 Eroare de comunicare E8 Pe   
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12. ÎNTREȚINERE ȘI CONTROALE PERIODICE 
 

 
 

 

ATENTIE: Toate operatiunile descrise in acest capitol TREBUIE SA FIE INTOTDEAUNA EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT. 
Înainte de a efectua orice lucrare asupra unității sau de a accesa piesele interne, asigurați-vă că sursa de alimentare este 
deconectată. Capul de com- presor și conductele de descărcare de gestiune sunt de obicei la temperaturi destul de 
ridicate. Fiți deosebit de atenți atunci când lucrați în apropierea lor.  Aripioarele din  aluminiu ale  bobinei sunt deosebit 
de  ascuțite și pot provoca  leziuni  grave.  Fiți deosebit de atenți atunci când lucrați în apropierea bateriei. După 
operațiunea de întreținere, închideți panourile, fixându-le cu șuruburile de fixare, dacă este necesar. 
ATENȚIE:  Unitatea trebuie  instalată pentru a asigura o degajare suficientă pentru întreținere și reparații.  Garantia   nu 
acopera costurile platformelor sau ale echipamentelor de manipulare necesare pentru orice  lucrare de maintenace. 

 

 

  Este interzisa incarcarea circuitelor de  refrigerare cu un agent frigorific diferit de cel indicat pe placuta de identificare. 
Utilizarea unui agent frigorific diferit poate provoca daune grave compresorului. 

 Utilizarea diferitelor  uleiuri față de cele specificate în acest manual este interzisă.  Utilizarea  unui ulei  diferit poate 
provoca o vârstă gravă a barajului compresorului. 

 

 

 
Dacă  temperatura de  ieșire a apei este deja suficientă, se  recomandă să nu se ridice  temperatura setată în continuare 
pentru a reduce consumul, pentru a preveni acumularea de calcar și pentru a economisi energie. 

 
  Este o bună practică să efectuăm  verificările periodice pentru a ne asigura că  unitatea funcționează corect: 

 
OPERAȚIE 1 lună 4 luni 6 luni 

Verificați linia de alimentare cu apă și orificiul de aerisire în mod regulat pentru a evita scurgerile de apă sau 
aerul din conducte. Verificați dacă rezervorul este întotdeauna plin de apă. 

x 
  

 Verificați funcționarea corectă a dispozitivelor de  control și siguranță. x   

 Verificați  dacă nu  există scurgeri  de  ulei de la compresor.. x   

Verificați dacă  nu există pârghii de apă în circuitul  hidraulic.  x   

 Verificați dacă  comutatorul de flux  extern funcționează corect (dacă este instalat). x   

Curățați filtrele metalice din circuitul hidraulic. pentru a menține o bună calitate a apei. Scurgerile de apă sau 
apa murdară pot deteriora unitatea. 

x 
  

Curățați serpentina cu aer comprimat (se recomandă menținerea unității într-un loc uscat și curat și cu un 
schimb de aer bun). 

x 
  

 Verificați funcționarea  corectă a rezistenței electrice  pentru ciclul anti-legionella (*).  Se recomandă efectuarea 
unui diagnostic al întregului sistem hidraulic cu eșantionarea apei sistemului în punctele cele mai critice. 

  
x 

 

Verificați dacă  terminalele electrice  atât în interiorul panoului electric  , cât și în terminalele compresorului  
sunt securizate corespunzător. 

 
x 

 

 Asigurați-vă că  componentele electrice sunt în stare  bună.  Dacă o componentă este deteriorată sau emite un 
miros ciudat, aceasta trebuie înlocuită cât mai curând posibil. 

 
x 

 

Strângerea  conexiunilor hidraulice.  x  

 Păstrați unitatea curată cu o cârpă  moale și umedă.  x  

Se recomandă    curățarea rezervorului  și a  rezistenței  în mod regulat pentru a menține o performanță 
eficientă. 

 x  

  Curățați în mod regulat grila  exterioară de  acoperire a conductei de aer, pentru a menține o performanță   
  eficientă. 

  
x 

 

 Tensiune corectă.   x 

 Absorbție corectă.   x 

Verificați fiecare parte a unității și presiunea circuitului agentului frigorific. Înlocuiți orice piese deteriorate și 
reîncărcați agentul frigorific, dacă este necesar. 

  
x 

Verificarea presiunii de lucru , supraîncălzirea și supraîncălzirea.   x 

Verificați  eficiența  pompei de circulație.   x 

În cazul în care pompa de căldură este de a fi în afara serviciului pentru o perioadă lungă de timp, scurgeți toată 
apa din unitate și sigilați-o pentru a o menține în stare bună. Scurgeți apa din cel mai de jos punct al rezervorului 
pentru a preveni înghețarea apei în timpul iernii. Drainage de apă și inspecția completă a pompei de căldură sunt 
necesare înainte de punerea în funcțiune ulterioară. 

   
x 

Verificați și , eventual, înlocuiți  anodul de magneziu.   în fiecare 
an 

 
 

(*)  Verificați   funcționarea corectă a rezistenței  electrice: Roata de  reglare  a  termostatului montată pe rezistor trebuie să fie rotită complet 
în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a verifica dacă rezistența este activată, apăsați butonul și verificați dacă temperatura rezervorului 
crește. 

 
12.1  PROTECȚIA MEDIULUI 
 Legea care reglementează  utilizarea   substanțelor  care diminuează stratul de ozon prevede  interzicerea  eliminării gazelor frigorifice în mediu.      
Gazele    refrigerante trebuie recuperate    și  returnate, la sfârșitul duratei lor de  viață, în centrele de colectare corespunzătoare.      Agentul 
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frigorific R134a este metionat ca una dintre  substanțele  care fac obiectul unui regim special de  control  prevăzut de lege și,  prin urmare,  
trebuie să fie supus obligațiile  de mai sus.  Prin urmare, se recomandă o atenție deosebită în timpul operațiunilor de întreținere pentru a 
reduce cât mai mult posibil scurgerile de agent frigorific. 
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Această unitate conține agent frigorific R134a în  cantitatea specificată în eticheta  caracteristicilor tehnice.   Nu eliberați 
R134a în atmosferă: R134a este un gaz fluorurat ecologic cu potențial de încălzire globală (GWP) = 1300. 
Acesta ar trebui să fie manipulat și eliminat numai  de către persoane calificate și instruite. 

 
 

13. DEPANARE 
Această secțiune oferă informații utile pentru diagnosticarea și corectarea anumitor defecțiuni care pot apărea.  Înainte de a  începe depanarea, 
 inspectați vizual   unitatea și sistemul și verificați dacă există probleme evidente, cum ar fi conexiuni hidraulice libere  sau connecii  electrice 
incorecte sau libere. 
Înainte de a contacta distribuitorul local, citiți cu atenție acest capitol,  acesta va economisi timp și bani. 

 
 

 

 
În timp ce verificați  panoul  electric al unității, asigurați-vă întotdeauna  că comutatorul principal  al unității este setat la 
"oprit". 

 

 Instrucțiunile de mai jos vă pot ajuta să vă rezolvați problema.   Dacă nu puteți rezolva problema, consultați instalatorul/dealerul local. 

• Nicio imagine pe  controler (afișaj negru).  Verificați dacă  alimentarea principală  este încă conectată.  
• Apare unul dintre  codurile de  eroare, consultați distribuitorul local. 
• Cronometrul programat funcționează, dar acțiunile programate sunt efectuate la momentul nepotrivit (de exemplu, cu 1 oră înainte sau 

după). Verificați dacă ora și data sunt setate corect, ajustați dacă este necesar. 
 

14. SCOATERE DIN FUNCȚIUNE 
 Odată ce unitatea este       ajunsă la sfârșitul  ciclului său de  viață și trebuie îndepărtată sau înlocuită, se recomandă următoarele operații: 

•  agentul frigorific trebuie  recuperat de personal calificat și trimis la centrele de colectare; 
•  ulei de lubrifiere  de la compresoare ar trebui, de asemenea, să  fie recuperate și trimise la centrele de colectare; 
•  componentele electronice   , cum ar fi autoritățile de reglementare, plăcile pentru șoferi  și invertoarele, ar trebui  demontate și trimise 

centrelor de colectare; 
• structura și diferitele componente, dacă nu sunt inutilizabile, trebuie demontate și sortate în funcție de natura lor;  în special cuprul și 

aluminiul prezente în cantități discrete în unitate. 

Aceste operațiuni facilitează  recuperarea și reciclarea substanțelor, reducând impactul asupra mediului. 
 Utilizatorul este responsabil pentru   eliminarea  corectă  a produsului în conformitate cu reglementările naționale în vigoare în țara de 
destinație. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale competente. 

 
 
 

 

O dezafectare incorectă a mașinii poate provoca probleme grave de mediu și poate pune în pericol siguranța oamenilor.  
Prin urmare,  este recomandabil să se contacteze persoane autorizate și instruite din punct de vedere tehnic care au 
participat la cursuri  de  formare recunoscute de autoritățile relevante. 
 Este necesar să se respecte  aceleași precauții descrise la  punctele  anterioare. 
 Acordați o atenție deosebită în timpul  funcționării de eliminare a gazului refrigerant. 
 Eliminarea  ilegală a produsului de către   utilizatorul  final  duce la  aplicarea sancțiunilor  în conformitate cu legea în 
 țara în care  are loc eliminarea. 

 

 

 
 
   Simbolul coșului încrucișat  aplicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață  utilă, trebuie  
colectat separat de alte deșeuri. 
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15.  CARACTERISTICI TEHNICE 
 

 DATE TEHNICE CALIDO1 200 CALIDO1 300 CALIDO1-S 
200 

CALIDO1-S 
300 

CALIDO1-D 
200 

CALIDO1-D 
300 

 Sursa de alimentare V/Ph/Hz 220-240/1Ph + N + PE / 
50 

 Capacitatea reală a rezervorului de 
apă 

L 228 286 220 278 217 273 

 Capacitatea de încălzire W 2060* (+1200**) 
 Intrare de alimentare W 700* (+1200**) 

Curent nominal Un 2,21* (+5,2**) 
COPDHW *** W/W 2.64 2.85 2.64 2.85 2.64 2.85 

COPDHW **** W/W 2.81 3.03 2.81 3.03 2.81 3.03 
 Absorbție maximă W 765 (+1200**) 

 Curent maxim Un 3,2* (+5,2**) 
 Timpul de încălzire  cu rezervor rece 

(*) 
h:min 7:48 9:53 7:48 9:53 7:48 9:53 

 Temperatura maximă a  apei de 
evacuare 

(fără a utiliza rezistența) 
°C 65 

 Temperatura maximă a apei °C 75** 
Temperarea minimă a apei de  

pornire °C 10 

 Temperatura ambiantă de lucru °C -10 ~ +43 
 Descărcarea maximă a agentului 

frigorific 
presiune 

bar 25 

 Aspirația maximă a agentului 
frigorific 
presiune 

bar 10 

Tip agent 
frigorific 

R134a 

Încărcarea agentului frigorific g 920 

Compresor 
Tip Rotativ 
Ulei  ULEI DE ESTER  VG74, 

400 ml 
 

Motor ventilator 
Tip Motor asincron  
W 80 

Rpm 1250 
 Debitul  nominal m3/h 450 

 Debit la 60 Pa m3/h 350 
 Diametrul conductelor milimetr

u 
160 

Presiunea maximă admisă a 
rezervorului  

bar 10 

Materialul suprafeței interne a 
rezervorului  

S235JR cu vitrificare în două straturi 

 Transmiterea rezervorului (kboll) 
***** 

W /K 1,73 2,00 1,73 2,00 1,73 2,00 

Rezistență electrică auxiliară Kw 1.2 
Supapă de expansiune electronică Da 

 Anod de magneziu Da 
 Material schimbător de pompe de  căldură  
(condensator) 

Aliaj de 
aluminiu 

 Suprafața bobinei de schimb solar m2 / 1,2 1,2 
 Suprafața bobinei de schimb 

auxiliare 
m2 / / 0,5 0,8 

  Debitul serpentine solare  (1) m3/h / 1,2 1,2 
 Debitul  serpentinei auxiliare  (1) m3/h / / 0,5 0,8 
 Presiunea maximă a  bobinei de 

schimb 
bar / 6 6 

 Material serpentină  S235JR 
Admisie de apă  rece inch G 1"feminin 
Intrare de apă caldă inch G 1"feminin 

 Intrare/ieșire integrare solară inch / G 1"feminin G 1"feminin 
  Intrare/ieșire integrare auxiliară inch / / G 1"feminin 



CALIDO1  

42 

 

 

Evacuarea apei din condens 0,3 mt.  Țeavă flexibilă  din plastic de 22 mm 
Drenaj condens inch Pentru a fi instalat 

extern 
 Clasa de protecție IP IPX1 

Dimensiuni nete milimetr
u 

φ654x1638 φ654x1888 φ654x1638 φ654x1888 φ654x1638 φ654x1888 

 Dimensiunile ambalajului milimetr
u 

700x700x176
0 

700x700x201
0 

700x700x176
0 

700x700x201
0 

700x700x176
0 

700x700x201
0 

Greutatea netă Kg 98.0 106.5 113.0 121.5 121.0 129.5 
Greutate cu rezervor de apă plin Kg 326.0 392.5 333.0 399.5 338.0 402.5 

 Greutatea brută Kg 112.0 121.5 127.0 136.5 135.0 144.5 
Puterea acustică (2) dB (A) 58.2 

Presiunea acustică (3) dB (A) 42.8 
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 Temperatura ambiantă [°C] 

NOTE: 
*   Capacitatea de încălzire și puterea de intrare detectate în următoarele condiții: 
temperatura ambiantă 20°C, temperatura apei de la 15°C la 55°C (aceste date sunt obținute prin teste interne de laborator bazate pe 
reintegrarea uniformă a temperaturii rezervorului). 
** Legate  de rezistența auxiliară.  În timpul ciclului     de dezinfecție, temperatura este ridicată  la 70 °C de rezistența auxiliară. 
 Eficiența energetică a încălzirii apei pe  bază de  ERP (EN 16147), profilul L (200L) și XL (300L), Temperatura ambiantă  7°C / 6°C, temperarea  
apei de la 10°C la 55°C (SCOPDHW) 
    Eficienta energetica a încălzirii apei pe baza de ERP (EN 16147), profil L (200L) si XL (300L), Temperatura ambianta 14°C/12°C, apa de la 10°C la 
55°C 
 Se face referire la rezervorul cu temperatura aerului la 20 °C și depozitarea cu apă la 65 °C. 
(1)  Valorile etichetei tehnice  aferente  integrării cu cazanul în conformitate cu normele DIN 4708 (primar 80/60°C, secundar 10/45°C)  
(2) Măsurată în conformitate cu  standardul EN 12102 în  condițiile  EN 16147. 
(3) Calculat în conformitate cu  algoritmul ISO 3744:2010 la o distanță de 1 m de  unitate. 

 
 

16.  LIMITELE DE FUNCȚIONARE A POMPEI DE CĂLDURĂ  
   Se     recomandă ca unitatea să  funcționeze în  următoarele limite de funcționare pentru a evita o posibilă intervenție a dispozitivelor de 
protecție. 
În oricare caz pentru înalt Temperaturi (apă temperatură între 47 și 65°C, aer temperatură între 25 și 43°C), dacă cel utilizator Seturi a tempera- 
ture amplasată în afara regiunii de operare, pompa de căldură își adaptează automat setul la limitele prezentate în diagrama de mai jos. 

 

 

• Comutator de presiune AP  : OFF = 22 bar, ON = 16bar 
• Comutator de presiune BP  : OPRIT = 0,2 bar, ON = 1 bar 
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17.  SCHEMA ELECTRICĂ 
Vă rugăm  să  consultați schema electrică din interiorul capacului cutiei electrice  .  

 
17.1  CONEXIUNE STANDARD 
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17.2 CONECTAREA UNEI SURSE DE ALIMENTARE AUXILIARE 
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17.3 CONECTAREA UNEI SURSE DE  ENERGIE AUXILIARE  PRINTR-UN  COMUTATOR SELECTOR 
EXTERN 
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18.  FIȘĂ DE PRODUSE  REGULAMENTUL UE 812/2013 
 

Modele CALIDO1 200 / CALIDO1-S 200 
/ CALIDO1-D 200 

CALIDO1 300 / CALIDO1-S 300 
/ CALIDO1-D 300 

 Profilul de încărcare 
declarat 

L Xl 

 Clasa de eficiență energetică a  încălzirii apei Un Un 
 
 

 Eficiența energetică a încălzirii 
apei 

 Aer interior +20°C 129% 136% 
Condiții climatice  mai calde  (+14°C) 119% 126% 

 Condiții climatice medii  (+7°C) 111% 118% 
 Condiții climatice mai reci  (+2°C) 104% 108% 

 
 Consumul anual de energie în 

ceea ce privește energia 
finală 

 Aer interior +20°C 796 kWh 1232 kWh 
Condiții climatice  mai calde  (+14°C) 862 kWh 1335 kWh 

 Condiții climatice medii  (+7°C) 921 kWh 1423 kWh 
 Condiții climatice mai reci  (+2°C) 983 kWh 1547 kWh 

Setările de temperatură ale termostatului 55 °C 55 °C 
Nivelul de putere acustică interior LWA 58 dB(A) 58 dB(A) 

 Precauții de instalare și întreținere Pentru informații despre instalare și întreținere, vă rugăm să 
consultați  

 capitolele dedicate din manualul de utilizare a programului de 
instalare 

 
19.  PARAMETRII TEHNICI REGULAMENTUL UE 814/2013 

 

Modele CALIDO1 200 / CALIDO1-S 200 
/ CALIDO1-D 200 

CALIDO1 300 / CALIDO1-S 300 
/ CALIDO1-D 300 

 
 Consumul zilnic de energie 

electrică 
Qelec 

Aer interior +20°C 3.847 kWh 5.829 kWh 
Condiții climatice  mai calde  (+14°C) 4.148 kWh 6.298 kWh 

 Condiții climatice medii  (+7°C) 4.415 kWh 6.700 kWh 
 Condiții climatice mai reci  (+2°C) 4.699 kWh 7.265 kWh 

 Profilul de încărcare 
declarat 

L L 

Nivelul de putere acustică interior 58 dB(A) 58 dB(A) 
 Apă mixtă la 40°C V40 291 l 291 l 

 
 

 Eficiența energetică a încălzirii 
apei 

 Aer interior +20°C 129% 136% 
Condiții climatice  mai calde  (+14°C) 119% 126% 

 Condiții climatice medii  (+7°C) 111% 118% 
 Condiții climatice mai reci  (+2°C) 104% 108% 
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