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STUDIAŢI ATENT MANUALUL DE 
UTILIZARE ŞI INSTALARE

Citeşte-mă1 

Bun sosit!1.1 

Manualul de utilizare şi instalare este 
parte  integrantă a centralei şi după 
efectuarea instalării, trebuie să fi e predat 
utilizatorului, conform normelor în vigoare.

Studiaţi atent manualul pentru a înţelege 
pe deplin toate informaţiile pentru o 
instalare, utilizare şi întreţinere cât mai 
sigură. Producătorul nu este în nici un fel 
răspunzător pentru daunele rezultate din 
nerespectarea instrucţiunilor menţionate în 
prezentul manual.

Manualul utilizatorului pentru 1.2 
pornire rapidă

Am conceput prezentul Manual al 
utilizatorului pentru pornire rapidă, pentru 
a vă face posibilă utilizarea imediată a 
centralei dumneavoastra.

În prezentul Manual pentru pornire rapidă 
se presupune că instalarea şi punerea în 
funcţiune a centralei va fi  efectuată de un 
tehnician califi cat.

i
Studiaţi capitolele „Securitatea“ 
şi „Garanţia“,  unde veţi găsi 
informaţii importante pentru 
securitatea dumneavoastră.

1 Butoane de reglare a temperaturii ACM
2 Buton RESET 
3 Display
4 Întrerupător principal
5 Butoane de reglare a temperaturii IC
6 Buton MODE 

Pornirea centralei2 

Descrierea centralei2.1 

Cazanele PANTHER pot fi  utilizate 
în tipurile obişnuite ale sistemelor de 
încălzire şi de încălzire cu apă caldă. 

Pentru punerea în funcţiune a cazanului, 
precum şi pentru service-ul în timpul 
garanţiei şi în perioada post-garanţie, vă 
va servi o reţea de service autorizat, care 
indeplineste cerinţele  menţionate.

mode

+

–

Panther

3

6

1

2

5

4

+

–

reset
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Cazanul (şi eventual echipamentul său 
auxiliar) îndeplineşte cerinţele directivelor 
europene pentru aparate pe bază 
de combustibili gazoşi 90/396/EHS, 
directivele europene privind efi cienţa 
92/42/EHS, directivele europene privind 
mijloacele de funcţionare electrice pentru 
utilizarea în anumite limite de tensiune 
2006/95/EC şi directivele europene privind 
compatibilitatea electromagnetică 89/336/
EHS.

În continuare, aparatul este aprobat 
conform Normelor Europene EN 297, EN 
483, EN 677, EN 625, EN 60335-01, EN 
50165,EN 55014, EN 61000–3-2 şi EN 
61000–3-3.

La funcţionarea cazanului şi manipularea 
acestuia în funcţie de scopul pentru 
care a fost proiectat şi în condiţiile reale 
de utilizare (denumit în continuare 
numai pentru utilizare), trebuie să se 
îndeplinească şi următoarele cerinţe 
suplimentare – cele mai importante dintre 
ele (ceea ce înseamnă  cele, care nu 
pot fi  neglijate afl ându-se în prezentele 
documente reglementare:

din domeniul proiectării: CSN 06 0310,  -
CSN 06 0830, EN 1443

privind securitatea în caz de incendiu:  -
CSN 92 0300

la instalarea şi montarea (eventual  -
repararea): CSN EN 1775 sau CSN 38 
6460, eventual CSN 38 6462, ordinul 
nr. 48/1982 din MO (cu completările 
ulterioare) şi legislaţia cu caracter 
obligatoriu privind protecţia sănătăţii la 
locul de muncă

în timpul funcţionării şi la deservire:  -
CSN 38 6405

în domeniul eliminării gazelor de  -
ardere şi admisiei aerului este CSN 
EN 483, material de fi rmă – „catalogul 
tubulaturilor duble pentru eliminarea 
gazelor de ardere şi pentru admisia 
aerului de combustie, destinat 

aparatelor pe bază de gaz metan de 
tip C, adică proiectate închise, aşa-
numitele „TURBO“

Cazanul este destinat funcţionării într-un 
mediu obişnuit AA 5/AB 5 conform CSN 
33 2000-3 şi CSN 33 2000–5-51 (adică 
intervalul temperaturii de la  + 5 până 
la 40 °C, umiditatea fi ind în funcţie de 
temperatură, până la max. 85 %).

Cazanele PANTHER sunt oportune pentru 
condiţiile zonelor 1, 2, 3, pentru încăperile 
cu cadă sau cu duş din spaţiile de spălat 
conform CSN 33 2000-7-701; nu au voie 
să fi e instalate în zona 0. La instalarea 
în încăperile menţionate, trebuie să se 
respecte norma dată privind asigurarea 
protecţiei împotriva accidentelor prin 
electrocutare.

Cazanul îndeplineşte (conform ordinului 
MS nr. 13/1977 din MO, privind volumul 
de zgomot) cerinţele amplasării în încăperi 
locuibile şi aglomerate.

Cazanele sunt proiectate pentru 
a funcţiona cu apă de incalzire 
corespunzător CSN 07 7401 (în primul 
rând, nu are voie să fi e în nici un caz apa 
acidă, ceea ce înseamnă, că valoarea PH, 
trebuie să fi e mai mare de 7 şi trebuie să 
aibă o duritate de carbonat minimă).

Cerinţele privind proprietăţile apei 
menajere sunt stabilite de CSN 83 0616 
(pentru apa potabilă de CSN 75 7111). 
În cazul apei cu un total de substanţe a 
căror concentraţie de magneziu şi calciu 
este mai mare decât 1,8 mmol/l, vor fi  
efi ciente alte măsuri „nechimice“ împotriva 
depunerii calcarului (de ex. acţiunea 
tratării magnetice a apei în combinaţie cu 
instalaţiile de îndepărtare a calcarului).

În cazul înfundării centralei cu impurităţi 
din sistemul de încălzire sau depunerii 
de calcar in cazan,  aceste defecţiuni, 
respectiv defecţiunile produse în 
urma înfundării (de ex. înfundarea 
schimbătorului, defecţiuni ale pompei), nu 
fac obiectul garanţiei la cazan.
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Cazanul trebuie să fi e instalat la o aşa 
distanţă faţă de materialele infl amabile (de 
ex. PVC, plăci fi brolemnoase, poliuretan, 
fi bre sintetice, cauciuc şi altele) încât 
temperatura suprafeţelor acestor materiale 
să fi e sub 80 °C.

Spaţiul minim de manipulare (liber) în 
apropierea imediată a cazanului trebuie să 
permită o manipulare lejeră şi de siguranţă 
a acestuia cu mâinile goale şi cu sculele 
manuale obişnuite (se recomandă 300 
mm din fi ecare parte şi minim 600 mm 
frontal faţă de cazan).

 încălzire centrală IC + încălzirea ACM -

Cazanele PANTHER KTV şi KOV asigură 
încălzirea în sistemul de încălzire centrală 
a corpurilor de încălzire, precum şi 
prepararea apei calde menajere, tipurile 
KTO şi KOO încălzesc doar apa în 
sistemul de încălzire centrală.

cazan fără condensaţie cu eliminarea  -
gazelor de ardere prin coş

„Modelele KOV şi KOO” trebuie să fi e 
racordat la un sistem de evacuare (coş). 
Este echipat cu elemente de siguranţă 
care întrerup circulaţia gazului în cazul în 
care se blochează coşul.

centrală  murală convenţională cu  -
evacuare forţată a gazelor de ardere

„Modelele KTV şi KTO” este o centrala 
pe gaz metan echipată cu sistem de 
admisie aer şi evacuarea fortata a gazelor 
de ardere. Datorită acestui sistem de 
aerisire, centrala termică se poate instala 
în orice încăpere. În cazul unui eşec 
al ventilatorului sau în cazul înfundării 
coşului, presostatul opreşte centrala.

Centrala termică trebuie să fi e instalată 
şi pornită de un tehnician califi cat. Acesta 
este responsabil de instalarea corectă, 
precum şi de punerea în funcţiune a 
acesteia în conformitate cu normele în 
vigoare.

De asemenea, în cazul întreţinerii, 
reparării centralei sau a oricăror alte 

modifi cări privind gazul metan, va fi  
necesar, să va adresaţi unui tehnician 
califi cat. 

Societatea PROTHERM a dezvoltat 
accesorii specifi ce, care vă vor ajuta 
să utilizaţi cât mai efi cient centrala 
dumneavoastra termică.

Pornirea centralei2.2 
Punerea în funcţiune a cazanului şi prima 
pornire, trebuie să fi e efectuată de un 
service autorizat!

Dacă doriţi să porniţi cazanul înainte de 
punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că :

cazanul este conectat la reţeaua  -
electrică

toate robinetele (IC, ACM, gaz) de sub  -
cazan sunt deschise

presiunea IC este în limita recomandată  -
de 1-2 bari

Oprirea centralei2.3 
Închideţi întrerupătorul principal. 

Dacă cazanul va fi  oprit pentru o perioadă 
mai lungă de timp, închideţi toate 
robinetele (IC, ACM, gaz) de sub cazan. 
Oprirea cazanului trebuie să fi e efectuată 
ţinând cont de temperatura IC din cazan 
şi de temperatura mediului înconjurător 
în anotimpul respectiv al anului. În cazul 
pericolului de îngheţ al cazanului, goliţi 
cazanul de apă, sistemul de încălzire şi 
conductele de distribuţie ACM.

Documentaţia produsului3 

Amplasarea documentaţiei3.1 
Prezentul manual trebuie să fi e • 
amplasat în apropierea centralei pentru 
o eventuală utilizare a   acestuia în 
viitor. Dacă plănuiţi mutarea, lăsaţi 
acest manual în apropierea centralei, 
pentru a se putea folosi de el, în caz de 
necesitate, noii proprietari.
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Pentru a utiliza centralei • 
dumneavoastră efi cient şi în condiţii de 
siguranţă, studiaţi atent  instrucţiunile şi 
respectaţi-le în mod consecvent.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate 
pentru pagubele produse prin 
nerespectarea instrucţiunilor menţionate în 
prezentul manual.

Semnifi caţia simbolurilor3.2 

a PERICOL : Riscul rănirii

e
PERICOL : Riscul 
accidentării prin 
electrocutare

b
ATENŢIE : Riscul 
defecţionării instalaţiei sau 
părţilor sale marginale

i
IMPORTANT : Informaţii 
folositoare

Regulamentul de siguranţă4 

Cum veţi proceda dacă veţi simţi 4.1 
miros de gaz?

Dacă veţi simţi miros de gaz:

nu căutaţi scurgerea de gaz cu foc  -
deschis.

nu manipulaţi cu nici un comutator  -
electric, cu telefonul sau cu orice alt 
obiect, la care s-ar putea

produce descărcare electrică. -

deschideţi imediat ferestrele şi uşile,  -
pentru a ventila încăperea.

opriţi distribuţia gazului metan cu  -
supapa de siguranţă.

avertizaţi persoanele prezente în  -
clădire asupra problemei ivite. 

apelaţi serviciul de asistenţă in caz de  -
nevoie al furnizorului dumneavoastră 
de gaz metan.

Dispoziţii de siguranţă4.2 
Trebuie să respectaţi următoarele 
dispoziţii şi instrucţiuni de siguranţă:

Nu manipulaţi niciodată elementele de • 
siguranţă.

Nu modifi caţi instalaţia, nici apropierea • 
imediată a acesteia, aceasta ar putea 
infl uenţa utilizarea de siguranţă a 
centralei.

În nici un caz nu distrugeţi şi nu • 
îndepărtaţi garnitura de etanşare al nici 
unui component.

Nu efectuaţi singuri întreţinerea sau • 
nici un fel de alte reparaţii ale centralei. 
Manipularea instalatiei este permisă 
numai tehnicienilor califi caţi.

Supravegheaţi copiii, pentru a nu • 
manipula centrala.

Nu astupaţi sistemul de aerisire.• 

Unele „inovaţii“ casnice vor putea infl uenţa 
în mod semnifi cativ funcţionarea centralei 
– înainte de efectuarea intervenţiilor de 
orice fel, consultaţi-vă cu instalatorul.

Nu supuneţi centrala unei umidităţi • 
extreme.

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi substanţe • 
explozive şi combustibile (de ex. 
benzină, aerosol,  diluanţi, 
mijloace de curăţare pe bază de clor, 
vopsele, paste de lipit etc.) în aceeaşi 
încăpere cu centrala. În anumite condiţii 
aceste substanţe pot fi  corozive.

Nu atingeţi suprafeţele încălzite ale • 
centralei, cum ar fi  de ex. conductele 
de aerisire, aliajele  hidraulice etc., 
nici instalaţia în funcţiune, deoarece 
acestea pot fi  uneori fi erbinţi. Atingerea  
acestor suprafeţe pot provoca arsuri 
sau opărituri.
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La folosirea robinetului pentru apă • 
caldă fi ţi prudenţi: apa din robinet poate 
fi  fi erbinte.

Această centrală conţine părţi metalice 
(componente) şi la manipularea cu ele, 
precum şi la curăţarea acestora, îndeosebi 
a colţurilor acestora, trebuie să fi ţi 
precauţi.

În cazul pierderii de apă, imediat • 
opriţi distribuţia apei reci în centrală şi 
pierderea respectivă  trebuie 
remediată de tehnicianul califi cat.

Nu aşezaţi nici un fel de obiecte pe • 
centrală.

Garanţii / Responsabilitate5 

Detaliile garanţiei5.1 
La cazanul PROTHERM Panther se 
acordă  garanţie conform Certifi catului 
de Garanţie, Cărţii de service şi a altor 
condiţii menţionate în Instrucţiunile de 
utilizare şi în Instrucţiunile de instalare.

Utilizarea centralei / 5.2 
responsabilitatea producătorului

Garanţia mai sus specifi cată este valabilă 
în caz că:

centrala a fost instalată de un tehnician  -
califi cat în conformitate cu instrucţiunile 
pentru instalaţie.

centrala se utilizează în scopuri casnice  -
şi în conformitate cu instrucţiunile 
de funcţionare şi cu instrucţiunile de 
întreţinere ale producătorului.

în perioada post-garanţie intervenţiile  -
privind service-ul, întreţinerea, 
repararea şi demontarea  centralei sau 
manipularea acesteia, vor fi  efectuate 
numai de un tehnician califi cat.

repararea, schimbarea componentelor  -
în perioada post-garanţie nu 
prelungeşte perioada de garanţie. 

Producătorul nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru nici o pagubă 
rezultată în consecinţa: 

deteriorărilor sau daunelor de orice fel  -
produse datorită unei instalaţii incorecte 
sau inconsecvente, intervenţiilor 
neadecvate sau a unei instalări 
incorecte a gazului sau a apei.

deteriorărilor de orice fel ale sistemului  -
la care este conectată centrala.

deteriorărilor de orice fel produse în  -
urma unei protecţii incorecte împotriva 
îngheţului.

deteriorărilor de orice fel sau instalărilor  -
greşite în urma modifi cării caracterului 
sau presiunii gazului sau a apei sau a 
modifi cării tensiunii electrice.

Pentru mai multe informaţii studiaţi • 
Condiţiile.

a
Această centrală termică se 
poate instala numai în ţările 
menţionate pe eticheta de 
producţie.

Reciclarea6 

Majoritatea instalaţiilor sunt fabricate din 
materiale reciclabile.

Ambalajul în care a fost furnizată 
centrala, trebuie să fi e reciclat în mod 
corespunzător.
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Conţinutul livrării cazanului7 

1

2

3

6

7

4

5

8

9

10

11

Legendă
1 cazan
2 sistem de fi xare
3 diafragma
4 garnitură de etanşare
5 şablon
6 suport pentru umplerea cu apă
7 suport pentru robinetul de golire
8 manual de utilizare
9 certifi catul de garanţie
10 lista centrelor de service
11 cartea de service
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MODUL DE UTILIZARE A CENTRALEI

Utilizarea centralei8 

Prezentare generală8.1 

Oprire / Pornire8.2 
Cazanul se porneşte şi se opreşte 
cu întrerupătorul principal, care este 
amplasat pe panoul de comandă al 
cazanului.

Afi şarea pe panou8.2.1 
După pornirea centralei se afi şează pe 
panoul cazanului starea actuală în care se 
afl ă cazanul în momentul respectiv:

dacă centrala nu este cuplat (IC  -
nici ACM) – aşa-numitul regim 
„stand-by“, pe panou se afi şează 
presiunea actuală a apei în sistemul 
de încălzire, temperatura actuală 
IC şi temperatura reglată ACM cu 
simbolurile corespunzătoare (robinet 
la temperatura ACM şi radiator la 
temperatura IC) 

la încălzirea IC începe să lumineze  -
semnalizatorul corespunzător 
simbolului radiatorului, pe panou se 
afi şează temperatura actuală IC şi 
apoi valoarea presiunii în sistem şi 
temperatura ACM reglată

la încălzirea ACM, în colţul drept  -
superior al panoului se afi şează 
simbolulul fl acara şi începe să 
lumineze semnalizatorul corespunzător 
simbolului robinetului, pe panou se 
afi şează presiunea  actuală a apei 
din sistem, temperatura actuală IC şi 
temperatura reglată ACM

la scăderea presiunii apei de încălzire  -
din sistem sub valoarea 0,5 bari, începe 
să lumineze pe panou semnalizatorul 
corespunzător simbolului pentru 
cantitatea de apă insufi cientă în sistem 
(picătura barată / tăiată) împreună cu 
valoarea actuală a presiunii. În acest 

caz este necesar să se completeze 
presiunea în sistem prin umplerea cu 
apă. Dacă presiunea din sistem atinge 
valoarea 0,5 bari, valoarea presiunii 
încetează să lumineze şi de asemenea 
nu se va afi şa simbolul pentru 
cantitatea de apă insufi cientă în sistem. 

la creşterea presiunii peste valoarea  -
2,4 bari începe să lumineze pe 
panou valoarea actuală a presiunii. În 
acest caz este necesară reducerea 
presiunii apei în sistemul de încălzire 
prin scurgerea apei din sistem. 
Dacă presiunea din sistem scade 
sub valoarea de 2,4 bari, pe panou 
se va afi şa din nou starea actuală a 
cazanului.

Preferinţe de utilizator8.3 

Selectarea regimului de 8.3.1 
încălzire

Cazanul PATHER poate lucra în regimuri 
diferite:

regimul de încălzire -  apăsaţi butonul  -
MODE 1x, pe panou se afi şează 
presiunea actuală din sistem şi 
valoarea actuală a temperaturii IC 
împreună cu  simbolul radiatorului 
(temperatura ACM reglată nu este 
afi şată pe panou), în acest regim 
cazanul încălzeşte numai IC, încălzirea 
ACM este blocată 

regimul „VARĂ“ -  apăsaţi butonul  -
MODE 2x, pe panou se afi şează 
temperatura reglată ACM împreună cu 
simbolul robinetului şi valoarea actuală 
a presiunii din sistem (temperatura IC 
actuală nu este afi şată pe panou), în 
acest regim cazanul permite numai 
încălzirea ACM, încălzirea IC este 
blocată.

regimul „CONCEDIU“ – apăsaţi butonul  -
MODE 3x, pe panou se afi şează 
doar presiunea actuală din sistem 
(temperatura IC actuală şi temperatura 
ACM reglată împreună cu simbolurile 
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corespunzătoare nu sunt afi şate pe 
panou), în acest regim sunt blocate 
încălzirea ACM şi încălzirea IC, toate 
funcţiile de protecţie ale cazanului sunt 
active.

Reglarea  temperaturii apei calde8.3.2 
Apăsaţi butonul „+“ sau „-“, pe panou 
începe să lumineze valoarea ACM. Cu 
butoanele „+“ şi „-“ reglaţi temperatura 
dorită a ACM, intervalul de reglare este 
cuprins între 38 - 60 °C fi ind posibilă 
reglarea cu un grad.

Reglarea temperaturii apei de 8.3.3 
încălzire

Apăsaţi butonul „+“ sau „-“ şi apoi butonul 
MODE, pe panou începe să lumineze 
valoarea IC. Cu butoanele „+“ şi „-“ reglaţi 
temperatura dorită a IC, intervalul de 
reglare este cuprins între 38-75 °C fi ind 
posibilă reglarea cu un grad.

Reglarea cazanului8.4 

Funcţionarea cazanului fără 8.4.1 
termostat de cameră

În acest regim cazanul menţine 
temperatura IC selectată. Termostatul 
de cameră nu este cuplat, clemele de 
conectare ale acestuia trebuie să fi e 
interconectate (livrate din fabrică).

Modul de reglare:

porniţi întrerupătorul principal -

selectaţi temperatura dorită a IC pe  -
panoul de comandă

Funcţionarea cazanului cu 8.4.2 
termostat de cameră

În cazul utilizării termostatului de cameră, 
este necesară selectarea temperaturii 
maxime a ACM pe panoul de comandă 
al cazanului, ţinând cont de temperatura 
maximă pentru care a fost proiectat 
sistemul vostru de încălzire (astfel încât 
să nu se deterioreze sistemul), şi care are 
capacitatea de a acoperi pierderile termice 

ale clădirii şi la temperaturi exterioare 
joase.

Astfel, încălzirea apei de încălzire poate 
fi  reglată de termostat numai până la 
valoarea maximă a temperaturii IC 
selectate de dumneavoastră pe panoul de 
comandă al cazanului.

Notă: În încăperea unde este amplasat 
termostatul nu se recomandă robinete 
termostatice la radiatoare.

Avertizare: Producătorul nu răspunde de 
daunele produse prin instalarea greşită a 
cazanului sau a termostatului de cameră.

On/OFF termostat8.4.3 
Cazanul menţine temperatura IC 
selectată. Funcţionarea cazanului este 
secvenţială (pornit/oprit) în funcţie de 
temperatura interioară din încăperea, 
unde este amplasat termostatul de 
cameră.

Termostat cu selectarea 8.4.4 
funcţiei de modulare a puterii 
termice

Termostatul de cameră reglează 
continuu puterea termică a cazanului 
pentru circuitul de încălzire în funcţie de 
temperatura interioară.

Funcţionarea cazanului cu 8.4.5 
reglaj echitermic

Cazanul reglează temperatura IC în 
funcţie de  modifi cările temperaturii 
exterioare. În cazul acestui tip de reglaj 
este necesară folosirea unui termostat 
cu funcţia de reglaj echitermic (Protherm 
Thermolink B, Thermolink P sau 
Thermolink RC) şi conectarea senzorului 
de temperatură exterioară.
Avertizare: Prin selectarea temperaturii 
maxime a apei de încălzire pe panoul 
de comandă al cazanului puteţi infl uenţa 
activitatea reglajului echitermic. 
Temperatura apei de încălzire selectată 
pe panoul de comandă al cazanului 
este în plus şi temperatură de limitare. 
Termostatul de cameră nu poate depăşi 
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valoarea limită a temperaturii specifi cate 
pe panoul de comandă al cazanului. 
Selectarea unei temperaturi optimale a 
apei de încălzire pe panoul de comandă 
al cazanului este unul dintre modurile de 
protecţie împotriva depăşirii temperaturii 
maxime admise în sistemul de încălzire 
(la încălzirea prin radiaţie de pardoseală). 
Cu toate acestea, se recomandă dotarea 
sistemului de încălzire cu o armatură de 
siguranţă suplimentară, care va împiedica 
creşterea nedorită a temperaturii.
Avertizare: Termostatul de cameră şi 
senzorul de exterior pot fi  conectate numai 
de un service autorizat.
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Dimensiunile de conectare ale 8.5 
cazanului

Panther 30 KTV8.5.1 

360450

Ø46

807

230

225

110 65 116 65 94

217

27

20
8

18
1

Panther 25 (12) KOO, 25 KOV8.5.2 

311410

742

179
205

Ø125

Panther 25 KTV, 25 KTO8.5.3 

311410

Ø41

742

184

205
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205

16
0

13
4

26
82 65 116 65 82

Panther 12 KTO8.5.4 

311410

Ø36

742

158

175

(Ø43)

Conectarea cazanului la 8.6 
conductele de distribuţie a IC, 
ACM şi a gazului

Nu este permisă împovărarea capetelor 
de conectare ale cazanului sub acţiunea 
forţelor sistemului tubular al circuitului de 
încălzire, circuitului ACM sau alimentării 
cu gaz. Aceasta presupune respectarea 
strictă a dimensiunilor capetelor tuturor 
ţevilor de conectare atât în ceea ce 
priveşte înălţimea, cât şi distanţa faţă de 
perete şi distanţa dintre ieşirile şi intrările 
individuale.

Se recomandă conectarea cazanului 
la circuitul de încălzire astfel încât, 
la repararea cazanului să fi e posibilă 
scurgerea apei de încălzire numai din 
acesta.

În cazul reamenajărilor, a dispoziţiilor de 
construcţie nefavorabile etc., se poate 
conecta cazanul la circuitul de încălzire, 
circuitul ACM şi la alimentarea cu gaz 
numai cu elemente fl exibile (furtunuri), 
însă întotdeauna numai cu cele destinate 
acestui scop. În cazul utilizării elementelor 
fl exibile, acestea trebuie să fi e cât mai 
scurte, trebuie să fi e protejate împotriva 
tensiunii şi deteriorării mecanice şi chimice 
şi trebuie să se asigure înlocuirea cu 
unele noi la sfârşitul viabilităţii acestora 
sau în cazul unei viabilităţi reduse 
de îndeplinire a parametrilor specifi ci 
(conform indicaţiilor producătorului).

Notă: Producătorul recomandă racordarea 
la intrarea în cazan a unui fi ltru extern 
pentru apa potabilă.
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Presiunea de operare în sistemul 8.7 
de încălzire

Sistemul de încălzire (măsurat la cazan) 
trebuie să fi e pregătit la o presiune 
hidraulică de cel puţin 1 bar (corespunde 
înălţimii hidrostatice a apei de 10 m). 
Se recomandă menţinerea presiunii în 
limita de 1-2 bari. Vasul de expansiune 
al cazanului corespunde unei cantităţi 
maxime de apă de încălzire în sistem de 
90 l (la o temperatură de 75°C).

Umplerea cu apă a sistemului de 8.8 
încălzire

Umplerea cu apă a sistemului de încălzire 
(numai o cantitate mică) se poate realiza 
prin deschiderea robinetului de la cazan.

La umplere trebuie să fi e îndeplinite 
următoarele condiţii:

presiunea apei menajere adusă în  -
cazan, trebuie să fi e întotdeauna mai 
mare decât presiunea apei din sistemul 
de încălzire.

umplerea cazanului cu apă se  -
efectuează în exclusivitate în stare rece 
(temperatura IC din cazan de până la 
30 °C).

valoarea recomandată a presiunii apei  -
din cazan în stare rece (până la 30 °C) 
este în limita 1-2 bari.

efectuarea controlului presiunii în vasul  -
de expansiune şi eventual reglarea 
valorii corecte a acesteia.

Golirea cazanului de apă8.9 
Robinetul de golire este destinat în primul 
rând reducerii presiunii apei din cazan în 
cazul unor eventuale reparaţii. Golirea 
cazanului de apă prin acest capăt de 
ieşire este posibilă numai parţial.

Golirea totală numai a cazanului de apă 
sau a întregului sistem de încălzire şi 
umplerea repetată trebuie soluţionată 
prin amplasarea unor capete de umplere 

(golire) la locurile oportune ale sistemului 
de încălzire.

Golirea şi umplerea cu apă a sistemului 
de încălzire şi operaţiile ulterioare 
(dezaerisire, instalarea vasului de 
expansiune) nu fac obiectul garanţiei la 
cazan.

În cazul în care există pericolul îngheţării 
ACM din cazan şi din conducte, este 
necesar să se ia măsuri de îndepărtare 
completă a apei din acestea.

Notă: Robinetul de golire se afl ă în partea 
dreaptă a cazanului, lângă pompă.

Vasul de expansiune8.10 
Înainte de umplerea sistemului de 
încălzire cu apă controlaţi presiunea din 
vasul de expansiune.

Presiunea iniţială din vasul de expansiune 
ar trebui să fi e mai mare decât 0,2 bari 
decât este înălţimea statică a coloanei de 
apă din sistemul de încălzire.

În acest moment permiteţi umplerea 
sistemului de încălzire. Presiunea de 
umplere a apei trebuie să fi e cu 0,2-
0,3 bari mai mare decât este presiunea 
în vasul de expansiune. Presiunea de 
umplere se controlează în stare rece, 
cu manometru pe partea cu apă după 
dezaerisire. Supapa de completare a 
presiunii vasului de expansiune se afl ă în 
partea superioară a cazanului.  
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Avertizare: Verifi caţi dacă vasul de 
expansiune are o capaciate sufi cientă 
pentru volumul de apă respectiv din 
sistemul de încălzire (a se vedea 
documentaţia de proiectare pentru 
instalaţie).

Supapa de siguranţă8.11 
La grupul hidraulic de pe partea stângă 
inferioară a cazanului este amplasată 
supapa de siguranţă. Din orifi ciul de 
debuşare al supapei de siguranţă se 
poate produce scurgerea apei, eventual 
emanaţie de vapori ( în cazul depăşirii 
presiunii maxime din sistem). De acea, la 
ieşirea deversorului supapei de siguranţă 
se recomandă instalarea unui sistem de 
scurgere, care duce până la sistemul de 
deşeuri al clădirii respective.

Avertizare: Este interzisă manipularea cu 
supapa de siguranţă în timpul funcţionării 
cazanului. De asemenea nu este permisă 
utilizarea supapei de siguranţă în scopul 
golirii cazanului de apă sau a sistemului 
de încălzire. Impurităţile din sistemul 
de încălzire depuse pe supapă nu fac 
obiectul garanţiei.

Conectarea gazului8.12 
Cazanul PANTHER este proiectat pentru 
funcţionarea pe bază de gaz metan cu 
presiune nominală în reţeaua de distribuţie 
2kPa, pentru care valoarea calorică cel 
mai frecvent indicată este de la 9 până 
la 10 kWh/m3. Reţeaua de distribuţie 

interioară a gazului metan şi contorul de 
gaz, trebuie să fi e dimensionate ţinând 
cont şi de capacitatea celorlalte aparate 
pe bază de gaz ale utilizatorului.

Contoarele de gaz metan din clădiri 
trebuie să fi e realizate conform CSN EN 
1775.

Avertizare: Se recomandă ca legătura la 
admisia de gaz în cazan să se etanşeze 
prin înşurubarea piuliţei la capătul 
conductei peste garnitura de etanşare 
corespunzătoare ( a se vedea livrarea 
cazanului).

a
După fi nalizarea montării 
distribuţiei de gaz în cazan 
este necesar să se verifi ce 
temeinic etanşeitatea 
legăturii realizate.
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Schema de lucru 25 KOV8.13 

1

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

20

18

19

16

14

13

12

15

11

17

Legenda 
1 supapa de siguranţă 
2 vană de gaz 
3 schimbător de ACM 
4 robinetul de golire 
5 arzător
6 electrozi de aprindere
7 NTC senzor de temperatură IC tur
8 camera de ardere
9 schimbător de IC
10 colector de gaze de ardere
11 termostat de gaze de ardere
12 NTC senzor de temperatură IC retur
13 vas de expansiune
14 electrod de ionizare 
15 pompă
16 senzor de presiune IC
17 by-pass
18 motor vană cu 3 căi
19 senzor de debit ACM
20 fi ltru ACM
21 robinet de umplere

A ieşire IC
B ieşire ACM
C admisie gaz
D admisie ACM
E admisie IC
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Schema de lucru 30 KTV şi 25 KTV8.14 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A B C D E
22

21

19

20

17

15

14

13

16

12

18

Legenda 
1 supapa de siguranţă 
2 vană de gaz 
3 schimbător de ACM 
4 robinetul de golire 
5 arzător
6 electrozi de aprindere
7 NTC senzor de temperatură IC tur
8 camera de ardere
9 schimbător de IC
10 colector de gaze de ardere
11 ventilator
12 presostat
13 NTC senzor de temperatură IC retur
14 vas de expansiune
15 electrod de ionizare 
16 pompă
17 senzor de presiune IC
18 by-pass
19 motor vană cu 3 căi
20 senzor de debit ACM
21 fi ltru ACM

22 robinet de umplere
A ieşire IC
B ieşire ACM
C admisie gaz
D admisie ACM
E admisie IC
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Schema de lucru 25 (12) KOO8.15 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E

17

15

13

12

11

14

10

16

Legenda 
1 supapa de siguranţă 
2 vană de gaz 
3 robinetul de golire 
4 arzător 
5 electrozi de aprindere
6 NTC senzor de temperatură IC tur
7 camera de ardere
8 schimbător de IC
9 colector de gaze de ardere
10 termostat de gaze de ardere
11 NTC senzor de temperatură IC retur
12 vas de expansiune
13 electrod de ionizare 
14 pompă
15 senzor de presiune IC
16 by-pass
17 motor vană cu 3 căi

A ieşire IC
B ieşire ACM
C admisie gaz
D admisie ACM
E admisie IC
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Schema de lucru 25 (12) KTO8.16 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E

18

16

14

13

12

15

11

17

Legenda 
1 supapa de siguranţă 
2 vană de gaz 
3 robinetul de golire 
4 arzător 
5 electrozi de aprindere
6 NTC senzor de temperatură IC tur
7 camera de ardere
8 schimbător de IC
9 colector de gaze de ardere
10 ventilator
11 presostat
12 NTC senzor de temperatură IC retur
13 vas de expansiune
14 electrod de ionizare 
15 pompă
16 senzor de presiune IC
17 by-pass
18 motor vană cu 3 căi

A ieşire IC
B ieşire ACM
C admisie gaz
D admisie ACM
E admisie IC
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Circuitul aerului şi a gazelor de 8.17 
ardere

Tipurile KOV şi KOO sunt destinate 
evacuării gazelor de ardere prin coş (prin 
coşul de aerisire) cu o putere minimă 
constantă de evacuare prescrisă de 2 Pa. 
Racordarea cazanului la coşul de aerisire 
se efectuează cu un burlan de fum cu 
un diametru corespunzător diametrului 
racordului de ieşire a gazelor arse din 
cazan. Este interzisă introducerea de 
corpuri în burlan, care ar putea limita 
evacuarea gazelor de ardere (de ex. 
diferite tipuri de schimbătoare pentru 
utilizarea căldurii reziduale). Burlanul nu 
este parte componentă a echipamentului 
cazanului.

Burlanul şi coşul trebuie să fi e 
proiectate şi executate în conformitate 
cu normativele în vigoare. Îndeplinând 
principiile menţionate în normative, se va 
evita apariţia unor fenomene nedorite, 
cum ar fi  o răcire excesivă a gazelor de 
ardere, pătrunderea umezelii în pereţi, 
variaţia puterii de evacuare a coşului şi, 
prin urmare o infl uenţă nedorită asupra 
activităţii cazanului.

Aerul de combustie este preluat de 
cazan din ambientul unde este amplasat. 
Accesul şi cantitatea necesară de aer 
de combustie trebuie să corespundă 
normativelor în vigoare.

Evacuarea gazelor de ardere şi aspiraţia 
aerului de combustie la tipurile KTV şi 
KTO se realizează numai prin tubulaturi 
duble destinate acestui scop.

Segmentele orizontale ale tubulaturilor se 
vor înclina astfel încât, condensul să curgă 
în direcţia gurii de ieşire în spaţiul exterior, 
eventual spre componentele destinate 
eliminării condensului. În acelaşi timp, 
există posibilitatea executării unei îndoieli 
uşoare în legătura cotului cu segmentul 
drept, schimbând astfel puţin direcţia 
principală. Segmentele verticale ale 
tubulaturilor se vor echipa întotdeauna cu 

componente de evacuare a condensului. 
Componentele de evacuare a condensului 
se instalează pe cât posibil în apropierea 
imediată a racordului de eliminare a 
gazelor de ardere din cazan. Viciile 
provocate de scurgerea condensului nu 
fac obiectul garanţiei la cazan.

Modurile de circulare a aerului 8.17.1 
şi a gazelor de ardere (conform 
CSN EN 483) şi lungimile 
admise ale tubulaturilor

Dacă pentru următoarele moduri 
individuale de instalare a tubulaturilor 
duble şi pentru gurile de ieşire ale 
acestora nu este altfel prevăzut, lungimile 
tubulaturilor (de la locul de racordare 
la cazan până la gura de ieşire) pot 
fi  instalate aşa cum este descris în 
următoarele cazuri.  

Notă: 1 Em se consideră a fi  ori 1 m de 
segment drept sau 1 bucată de cot de 90°.

Avertizare: La depăşirea lungimilor 
menţionate la tipurile individuale este 
necesar să se îndepărteze difuzorul de 
gaze de ardere (diafragma) de la gura de 
ieşire a ventilatorului. 

Pentru cazan sunt aprobate următoarele 
moduri de absorbţie a aerului şi de 
evacuare a gazelor de ardere:

Modul C8.17.2 12 (KTV, KTO)
traseele orizonatele şi gurile de ieşire 
orizontale ale acestora în spaţiul liber.

Exemplu de traseu orizontal al conductei 
duble – executare C12 (conform CSN EN 
483)
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Modul C8.17.3 32 (KTV, KTO)
traseul vertical şi gurile de ieşire verticale 
ale acestora în spaţiul liber. Pentru gurile 
de ieşire ale tubulaturilor separate este 
valabil acelaşi lucru ca şi la modul C12.

Exemplu de traseu vertical al tubulaturii 
duble – executare C32 (conform CSN EN 
483)

Modul C8.17.4 42 (KTV, KTO)
racordare la două coşuri comune 
duble. Tubulaturilor duble ale cazanelor 
individuale (trasee individuale) se pot 
instala până în coşurile comune: sufi cienţa 
de transport se apreciază conform 

indicaţiilor producătorului coşului de fum 
utilizat. Dacă traseele sunt scoase în afara 
coşului în două direcţii perpendiculare, 
între tubulaturile de aducţie, trebuie să fi e 
o supraînălţare de cel puţin 0,45 m.

Acolo unde traseele în coş au tubulaturile 
de aducţie instalate contrar, ambele 
tubulaturi trebuie să fi e reciproc 
spraînălţate cu 0,6 m. Aducţia traseelor 
în coşul comun dublu nu are niciodată 
elemente terminale (la fel ca în spaţiul 
liber)! Ambele părţi ale traseului ( exterior 
– de aer şi interior – de gaze de ardere) 
trebuie să realizeze o intervenţie de 
siguranţă în golul de trecere al coşului 
respectiv, dar nu prea adânc pentru a nu 
împiedica trecerea gazelor de ardere sau 
a aerului.

Modul C8.17.5 52 (KTV, KTO)
Tubulaturile duble separate şi guri de 
ieşire în locuri diferite (cu parametrii 
variaţi, îndeosebi cei de presiune).
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La evacuarea gazelor de ardere şi la 
absorbţia aerului de combustie se pot 
folosi şi tubulaturi separate. Traseele 
tubulaturilor separate nu au voie să fi e 
aduse pe pereţii reciproc opuşi ai clădirii.

Modul C8.17.6 82 (KTV, KTO)
Utilizarea tubulaturilor în acele cazuri, 
când partea pentru aer este adusă în 
spaţiul liber şi partea pentru gaze de 
ardere în coşul comun.

Aerul se poate absorbi deasemenea şi din 
spaţiul liber (eventual din spaţiul alimentat 
considerabil cu aer) şi gazele de ardere se 
pot elibera în coşul comun (eventual iarăşi 
în spaţiul cu apariţie comună de gaze de 

ardere). Aici se încadrează şi cazul special 
B22 – a se vedea textul următor.

Modul B8.17.7 22  (KTV, KTO)
Evacuarea gazelor de ardere ( tot prin 
separarea tubulaturilor) în spaţiul liber şi 
absorbţia de aer de combustie din spaţiul 
interior al construcţiei din apropierea 
imediată a cazanului (la tubulaturile 
paralele prin întreruperea părţii sale 
exterioare).

Pentru absorbţia aerului de combustie în 
spaţiul interior al construcţiei, trebuie să 
fi e asigurată o cantitate sufi cientă de aer. 
La evacuarea gazelor de ardere ( coş sau 
tubulaturi) este interzisă cuplarea oricărui 
altui aparat, iar pentru consumul de aer 
este necesar cel puţin 1,2 m3/oră de aer la 
o putere a cazanului de 1 kW.

Înclinarea traseului conductelor8.17.8 
Traseul tubulaturii, trebuie să fi e soluţionat 
astfel încât, ansamblul de evacuare a 
gazelor de ardere să permită o cădere din 
cazan şi anume, în înclinare nominală de 
3%. Pe traseul tubulaturii, cât mai aproape 
de cazan, trebuie introdusă o componentă 
pentru evacuarea condensului.
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Lungimi evacuare8.17.9 

Tip 
cazan Modul Diametru 

evacuare
Diametru 
restrictor MIN +  cot MAX +  cot Notă

12 KTO

C12 / C42 60/100
36 0.5 3

43 4 9

C32 80/125
36 1 3 fără cot

43 4 12 fără cot

C52 80+80
36 1+1 3+3

43 4+4 9+9

C82 80+80
36 1+1 3+3

43 4+4 9+9

30 KTV

C12 / C42 60/100
46 0.3

- 0.3 3.5

C32
60/100 - 1 4 fără cot

80/125 - 1 8 fără cot

C52 80+80 - 0.5+0.5 15+15

C82 80+80 - 0.5+0.5 15+15

25 KTV / 
25 KTO

C12

60/100
- 0.3 3.5

41 0.5

80/125
- 0.5 11

41 1

C32

60/100
- 1 4.5 fără cot

41 1.5 fără cot

80/125
- 3 12 fără cot

41 3 fără cot

C42 60/100
- 0.3 3.5

41 0.5

C52 80+80
- 0.5+0.5 15+15

41 2+2

C82 80+80
- 0.5+0.5 15+15

41 2+2

B22 80 - 2
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Exemple de amplasare a 8.17.10 
tubulaturilor conform anexei nr. 
7 la Ordinul guvernului SR nr. 
92/1996 din MO.

Orifi ciu individual pe perete drept -

Orifi ciul individual formează o zonă de la 
axa orifi ciului în lăţime a = 0,5 m, în rază b 
= 1,0 m şi în înălţime c = 5,0 m.

Schema formării zonei în cadrul orifi ciului 
individual al tubulaturii

Dacă axa orifi ciului este la o distanţă 
d > 0,3 m sub partea superioară a 
construcţiei ferestrei, zona formată nu 
are voie să se interpună cu suprafaţa 
formată de fereastră. La distanţa d ≤ 0,3 
m, zona demarcată de raza b, poate să se 
interpună în partea superioară a geamului. 

Schema formării zonei de la axa orifi ciului 
tubulaturii amplasat în apropierea părţii 
superioare a ferestrei

Orifi cii duble în cadrul dispoziţiei  -
orizontale pe perete exterior drept

Distanţele orifi ciilor duble pe peretele 
drept în cadrul dispoziţei orizontale sunt:

a = 1,5 m; g = 5,0 m; c = 5,0 m.

În cazul în care g < 5 m, se produce 
infi ltrarea zonelor, în acelaşi timp lăţimea 
totală a zonei de 8 m trebuie respectată 
şi valorile „a“ se măresc proporţional pe 
ambele părţi (dacă de ex. g = 4,0 m, apoi 
a = 2,0 m).

Orifi cii duble pe perete exterior drept în 
cadrul dispoziţei orizontale

Orifi cii duble în cadrul dispoziţei  -
verticale
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Cele mai mici distanţe în cazul orifi ciilor 
duble cu dispoziţie verticală pe perete 
exterior drept sunt:

a = 0,5 m; b = 1,0 m; c = 5,0 m,  în funcţie 
de x astfel

x ≥ 5, 0 m este a1  = 0,5 m, 

x ≥ 4,0 m este a1  = 0,6 m,

x ≥ 3,0 m este a1  = 0,75 m,

x ≥ 2,0 m este a1  = 1,0 m,

x ≥ 1,0 m este a1  = 1,2 m,

Orifi cii duble pe perete exterior drept în 
cadrul dispoziţei verticale

Avertizare importantă!

Exemplele menţionate de amplasare a 
tubulaturilor se pot utiliza numai în cazul 
reamenajării clădirii.

În celelalte cazuri este necesar să se 
procedeze conform Ordinului nr. 410/2003 
a Ministerului Mediului Înconjurător al RS, 
cu care se înlocuieşte şi se completează 
ordinul MMI RS nr. 706/2002 din MO 
privind sursele de poluare a mediului, 
limitele de emisii, cerinţele tehnice 
şi condiţiile generale de funcţionare, 
privind evidenţa substanţelor poluante, 
categorizarea surselor de poluare 
a mediului şi cerinţele de asigurare 
a împrăştierii emisiilor substanţelor 
poluante.

Măsuri de securitate8.17.11 
Distanţa la care trebuie să se afl e 
materiale infl amabile faţă de partea de 
ardere a tubulaturilor separate, trebuie 
să fi e astfel încât temperatura acestor 
suprafeţe să nu fi e mai mare de 80 °C.

Gura de ieşire a gazelor de ardere nu are 
voie să fi e instalată în încăperi:

cu pericol de explozie (în temeiul STN • 
33 2320)

care constituie părţile interioare ale • 
construcţiei (mansarde, coridoare, scări 
etc.)

închise şi anume, drumuri de acces etc.• 

intervenind în sol (chiar dacă acestea • 
sunt liber deschise pentru mediul 
înconjurător), de exemplu tuneluri, 
pasaje subterane etc.

Corespunzător acestor principii de non 
– locaţie a ieşirilor de gaze de ardere, 
întotdeauna este necesar să se aprecieze 
şi aducţia (aspiraţia) canalului de aer.

Orifi ciul pentru trecerea prin pereţi a 
tubulaturilor duble pentru absorbţia de 
aer şi evacuarea de gaze de ardere se 
realizează asigurând un joc corespunzător 
(cca 120 până la 150 mm) şi după 
fi nalizarea instalării se va etanşa după 
modalităţile utilizate în construcţii. 
La etanşare se vor folosi materiale 
neinfl amabile (cu grad de infl amabilitate 
A, conform STN 73 0823), cum ar fi  de 
ex. tencuieli de zidărie, gips ş.a.Trecerea 
printr-un perete infl amabil se va soluţiona 
conform primului alineat al acestei părţi.

Conectarea electrică a cazanului8.18 
Conectarea electrică a cazanului la 
tensiunea de linie, se va realiza cu 
un cablu fl exibil cu trei conductori de 
electricitate şi cu fi şă de contact. Priza fi xă 
pentru conectarea cazanului la reţeaua 
electrică trebuie să îndeplinească STN 33 
2000-4-46.
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Trebuie să aibă întotdeauna contact de 
protecţie (fi şă) bine unit cu conductorul 
PE sau PEN (combinarea culorii verzi 
cu galben). Cazanul trebuie să fi e 
întotdeauna conectat la conductorul de 
protecţie prin intermediul cablului său 
şi trebuie să fi e instalat întotdeauna 
astfel încât priza cu fi şa de curent să 
fi e accesibile. Este interzisă utilizarea 
diferitelor „adaptoare“, „prelungitoare“ ş.a.

Avertizare: Pregătirea fi şei de curent, 
a prizei şi cuplarea termostatului de 
cameră, ceea ce constituie o intervenţie la 
instalaţia electrică interioară a cazanului, 
trebuie să fi e executată necondiţionat 
de o persoană profesional califi cată în 
domeniul electrotehnic conform ordinului 
nr. 124/2006 din MO. De asemenea, 
acest service poate fi  efectuat numai de 
o persoană cu califi carea profesională 
menţionată. Înainte de intervenţia la 
partea electrotehnică este necesară 
deconectarea cazanului de la tensiunea 
de linie trăgând din priză admisia la reţea!

Principala parte a cazanului este asigurată 
cu siguranţă tubulară de sticlă (T 2 A / 250 
V) care se afl ă pe panoul de comandă al 
cazanului.

La operarea cazanului cu termostat de 
cameră se poate folosi numai un astfel de 
termostat, care are ieşire fără tensiune, 
ceea ce înseamnă că nu va introduce în 
cazan nici un fel de tensiune suplimentară.  

Capacitatea termostatului cu releu de 
comutare este de 24 V / 0,1 A.

Temostatul de cameră se va cupla la 
cazan cu un cablu cu doi conductori de 
electricitate. Secţiunea recomandată a 
conductorului din cupru la conectarea 
termostatului de cameră este de 1,5 mm2.

Conductorii pentru conectarea 
termostatului de cameră nu au voie să fi e 
în paralel cu conductorii tensiunii electrice.

Regletul cu cleme de legătură pentru 
conectarea termostatului de cameră 

este echipat din fabricaţie cu sistem 
de interconectare şi este amplasat 
pe carcasa panoului de comandă al 
cazanului.

La cazanele PANTHER se pot conecta 
termostate de cameră care promovează 
aşa numita comunicare eBUS. Pentru 
acest tip de operare se recomandă 
numai instalarea termostatelor Protherm 
Thermolink B, Thermolink P sau 
Thermolink RC. Numai aşa producătorul 
poate garanta funcţionarea optimală a 
cazanului.

Conductorii termostatului de cameră se 
conectează la clema cazanului.

Prin intermediul termostatelor mai sus 
menţionate se poate activiza funcţia de 
reglaj echitermic. Toate setările curbelor 
echitermice se execută cu ajutorul 
termostatului de cameră.

Notă: Pentru activizarea reglajului 
echitermic este necesară instalarea 
senzorului de temperatură din exterior. 
Conductorii senzorului de exterior se 
conectează la clema cazanului.

Senzorul de exterior se amplasează pe cel 
mai rece perete al clădirii (cel mai ades pe 
partea de nord).  

Avertizare: Conductorii termostatului de 
cameră şi a senzorului de exterior nu pot 
fi  conduse în paralel cu conductorii de 
putere (tensiune 230 V ş.a).
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Schema electrică a cazanului8.19 
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Legenda
1 mufă de conectare a regulatorului
2 mufă exalink
3 conectare alternativă 24 V
4 interface de utilizator
5 conectorul hidraulicii
6 vană de gaz
7 ventilator
8 siguranţă
9 conectare 230 V
10 pompă 
11 electrozi
12 NTC senzor de temperatură IC tur
13 NTC senzor de temperatură IC retur 
14 termostat de gaze de ardere

15 senzor de debit IC
16 senzor de debit ACM
17 motor vană cu 3 căi
18 senzor de presiune IC

Conectorul X16 este utilizat doar în 
versiunile (fără încălzirea ACM) cazanelor 
Panther (KTO, KOO).
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Diagnosticarea şi remedierea 9 
defecţiunilor

În această parte sunt menţionate toate 
codurile de eroare posibile împreună cu 
soluţiile cuvenite, pe care UTILIZATORUL 
LE POATE efectua în scopul reînnoirii 
funcţionării instalaţiei (Măsuri corective: 
...). Celelalte coduri de eroare TREBUIE 
înlăturate de tehnicianul califi cat.

Codurile de eroare se afi şează pe panou 
în locul, unde în condiţii normale este 
afi şată presiunea IC din sistem. La 
afi şarea codului de eroare luminează 
pe panou semnalizatorul corespunzător 
telefonului şi litera F cu codul defecţiunii 
corespunzătoare.

În cazul funcţionării normale a instalaţiei 
se pot afi şa pe display ultimele 10 anunţuri 
de eroare şi anume, prin apăsarea 
simultană a ambelor butoane destinate 
reglării temperaturii IC timp de 7 secunde.

Cod Descriere 

F0 întreruperea NTC senzorului de temperatură IC tur

F1 întreruperea NTC senzorului de temperatură IC retur 

F2 întreruperea NTC senzorului ACM

F3 întreruperea NTC al rezervorului

F4 întreruperea NTC al colectorului

F5 întreruperea senzorului de aer absorbit 

F6 întreruperea senzorului de aspiraţie 

F7 întreruperea NTC senzorului de temperatură a apei de întorcere din solariu

F8 întreruperea prizei de pământ NTC senzorului rezervorului

F9 întreruperea NTC senzorului capacului de aspirare

F10 scurtcircuit NTC senzorului de temperatură IC tur

F11 scurtcircuit NTC senzorului de temperatură IC retur 

F12 scurtcircuit la priza de pamânt NTC senzorului rezervorului 
scurtcircuit NTC senzorului ACM

F13 scurtcircuit NTC senzorului rezervorului 

F14 scurtcircuit NTC senzorului colectorului

F15 scurtcircuit al senzorului de aer absorbit 

F16 scurtcircuit al senzorului de aspiraţie

F17 scurtcircuit NTC al senzoruluide temperatură a apei de întoarcere din solar

F18 scurtcircuit al prizei de pământ NTC senzorului rezervorului 

F19 scurtcircuit NTC senzorului capacului de aspirare

F20 reductorul temperaturii de siguranţă este activ: întreruperea datorită supraîncălzirii

F21 cazanul este blocat prin depăşirea valorii critice 

F22 cantitate mică de apă în cazan, pompă blocată 

F23 nivel scăzut al apei: diferenţă mare de temperatură între NTC de ieşire şi de admisie

F24 nivel scăzut al apei: creşterea rapidă a temperaturii  



0020101862_00 04/10 - 29 -

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Cod Descriere 
F25 temperatura ridicată a debitului 

F26 valoare incorectă a motorului de pas al vanei de gaz  

F27 recepţionarea incorectă a fl ăcării, semnalul de  ionizare este în contradicţie cu  vanei 
de gaz închis

F28 neaprindere la prima încercare

F29 pierdere de fl acără în timpul funcţionării arzătorului 

F30 întreruperea senzorului de blocare 

F31 scurtcircuit al senzorului de blocare  

F32 protecţia de îngheţ a ventilatorului este activizată: rotaţiile ventiltorului sunt în afara 
limitei de toleranţă

F33 protecţia de îngheţ a ventilatorului este activizată: senzorul de presiune este pornit
senzorul de presiune nu este pornit (când nu este pornit ventilatorul)

F35 eroare în sistemul de dezaerisire 

F36 ventilaţie detecată (numai pentru tipuri cu coş)

F37 rotaţiile ventilatorului în timpul funcţionării sunt în afara limitei de toleranţă

F38 frecvenţa măsurată este în afara limitei de toleranţă

F39 eroare de autodetectare a cazanului

F41 reglarea incorectă a gazului 

F42 problemă cu rezistorul de codifi care

F43 valoarea incorectă a variantei cazanului

F49 tensiune joasă a eBus

F55 eroarea senzorului de CO

F58 nici o reacţiune de la preîncălzire

F60 eroare la robinetul de gaz +

F61 eroare la robinetul de gaz -

F62 eroare la robinetul de gaz oprit

F63 eroare EEPROM

F64 eroare ADC

F65 temperatura ridicată a electronicii

F66 eroare la IIC colector

F67 semnalul fl ăcării de la ASIC nu este sigur
semnalul de admisie detectat al fl ăcării este în afara limitei (0 sau 5V)

F70 DSN incorect

F71 senzorul de debit întrerupt permanent 

F72 anomalie permanentă între senzorul de debit şi NTC senzor de temperatură a IC retur

F73 senzorul de presiune IC nu este conectat sau s-a produs scurtcircuit

F74 snímač tlaku VV má elektrickú chybu (alebo poškodený kábel)
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Cod Descriere 

F75 senzorul de presiune IC are defecţiune permanentă. După pornirea pompei nu a fost 
detectat saltul presiunii

F76 defecţinea siguranţei termice la schimbătorul primar 

F80 eroare SHE a senzorului de admisie

F81 eroare a pompei de alimentare  

F82 tester de anodă defect

F90 neconectate la modulul APC

F91 eroarea senzorului la modul APC

La afi şarea defecţiunii la centrală • 
apăsaţi butonul ”RESET”. Dacă nici 
după efectuarea  acestei acţiuni 
centrală nu va funcţiona, adresaţi-vă 
unui tehnician califi cat.

Instalaţia de siguranţă10 

Service-ul şi întreţinerea 11 
centralei

Curăţarea11.1 

a
Înainte de curăţare opriţi 
centrala.

Carcasa centralei se poate curăţa cu o 
cârpă moale înmuiată într-o soluţie de 
curăţare lichidă fi nă, după care se va usca 
cu cârpa. 

i
La curăţare nu utilizaţi loţiuni 
abrazive sau diluanţi, astfel 
evitaţi deteriorarea lacului.

Service-ul regulat11.2 
Service-ul regulat al centralei este 
foarte important din punctul de vedere 
al viabilităţii, al utilizării de siguranţă şi 
efi ciente a centralei dumneavoastre.

b
O intervenţie greşită sau 
nepotrivită poate infl uenţa 
negativ siguranţa centralei 
şi ca urmare poate produce 
răniri.

Se recomandă un service anual al 
centralei.

Adresaţi-vă întotdeauna unui tehnician • 
califi cat.

Piesele de schimb11.3 
Pentru a asigura o funcţionare de 
siguranţă şi o fi abilitate de lungă durată a 
produsului, trebuie să utilizaţi numai piese 
de schimb originale de la producător.

Dispoziţii12 
În practică se pot  ivi situaţii, când va 
trebui să se respecte următoarele măsuri 
inevitabile:

de a preveni pornirea cazanului (şi • 
întâmplătoare) la revizia şi lucrul la 
traseul de evacuare a gazelor de 
ardere, a distribuţiei de gaz şi apă şi 
anume, oprind alimentarea cu energie 
electrică  în cazan şi într-un alt mod 
decât numai cu întrerupătorul cazanului  
(de ex. prin tragerea fi şei  de contact a 
cablului cazanului din priză),

de a se opri cazanul întotdeauna, când • 
se ivesc (chiar şi temporar) vapori 
infl amabili sau  explozivi în spaţiul de 
unde este adus aerul în cazan (de 
ex. din vopsele la efectuarea lacurilor, 
din aşezarea şi vopsirea cu pulbere a  
maselor topite, la scurgeri de gaz ş.a.),

dacă este necesară golirea cazanului • 
de apă sau a sistemului de încălzire, 
atunci nu are voie să fi e periculos de 
caldă,
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la pierderi de apă din schimbătorul • 
cazanului sau la umplerea 
schimbătorului cu gheaţă de a nu 
efectua tentative de pornire a cazanului 
până când nu sunt reînnoite condiţiile 
normale de funcţionare ale cazanului

Conversia la un alt tip de 13 
combustibil

Cazanele Panther sunt, în versiunea lor 
de bază, concepute pentru funcţionare pe 
bază de gaz metan.

Conversia la un alt tip de combustibil 
poate fi  efectuată numai de un tehnician 

autorizat cu certifi catul respectiv. Pentru 
efectuarea conversiei la propan utilizaţi 
setul de conversie, care conţine toate 
piesele necesare şi manualul de efectuare 
a conversiei.

Contactaţi service-ul de 14 
întreţinere după vânzare

În cazul scurgerii de gaz sau a întreruperii 
distribuţiei de gaz sau în cazul unor 
suspiciuni, opriţi cazanul şi admisia 
gazului şi adresaţi-vă companiei de gaze 
sau unei organizaţii de service.

Suprapresiunea disponibilă în 15 
sistem
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Legenda
1 pompa treapta 1, by-pass confi gurat din 

fabrică
2 pompa treapta 2, by-pass confi gurat din 

fabrică

3 pompa treapta 1, by-pass închis
4 pompa treapta 2, by-pass închis
A presiunea disponibilă în sistemul de 

încălzire (mbar)
B debit prin sistemul de încălzire (l/h)
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Parametri tehnici16 

Descriere Unitate  PANTHER 30 KTV

Categoria gazului II2H3P

Versiunea C12, C32, C42, C52, C82

Aprindere electronică

Putere / Combustibil G 20 G 31

Putere maxima kW 32,5

Putere minimă kW 12,2

Putere maxima nominala kW 29,6

Putere minimă nominala kW 10,4

Efi cienţă % 91,1

Consumul maxim de gaz m3/h 3,44

Consumul minim de gaz m3/h 1,29

Consumul maxim de gaz kg/h 2,52

Consumul minim de gaz kg/h 0,95

Clasa NOx 3

Presiunea gazului

Presiunea de intrare mbar 20 37

Diametrul membranei mm 6,90 7,30

Presiunea maximă la duze mbar 13,0 35,5

Presiune minimă la duze mbar 1,7 4,8

Diametrul duzei mm 1,20 0,73

Încălzire centrală

Presiunea maximă de lucru bar 3

Presiunea minimă de lucru bar 0,5

Presiunea recomandată de funcţionare bar 1 - 2

Interval de temperatură °C 38 - 80

Vasul de expansiune l 8

Presiunea maximă a vasului de extensiune mbar 3

Apa caldă

Presiunea maximă bar 10

Presiunea minimă bar 0,5

Debitul minim de ACM l/min 1,7
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 30 KTV

Cantitatea de ACM utilizată (la ΔT 30 °C) l/min 14,01

Interval de temperatură °C 38 - 60

Date electrice

Tensiune / Frecvenţă V/Hz 230/50

Consum de putere W 152

Acoperire electrică IPX4D

Curent A 0,66

Evacuarea gazelor de ardere – modalitate turbo

Diametrul conductei de evacuare a fumului mm 60 / 100, 80 / 125, 80 / 80

Temperatura gazelor de ardere °C 138

Masa debitului de gaze de ardere g/s 19,6

Volumul de zgomot dB < 50

Dimensiuni – înălţimea / lăţimea / adâncimea mm 807 / 450 / 360

Greutatea fără apă kg 39
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KOV

Categoria gazului II2H3P

Versiunea B11BS

Aprindere electronică

Putere / Combustibil G 20 G 31

Putere maxima kW 26,8

Putere minimă kW 9,9

Putere maxima nominala kW 24,6

Putere minimă nominala kW 8,4

Efi cienţă % 91,8

Consumul maxim de gaz m3/h 2,84

Consumul minim de gaz m3/h 1,05

Consumul maxim de gaz kg/h 2,08

Consumul minim de gaz kg/h 0,77

Clasa NOx 3

Presiunea gazului

Presiunea de intrare mbar 20 37

Diametrul membranei mm 6,10 5,20

Presiunea maximă la duze mbar 13,0 31,3

Presiune minimă la duze mbar 2,1 4,6

Diametrul duzei mm 1,20 0,73

Încălzire centrală

Presiunea maximă de lucru bar 3

Presiunea minimă de lucru bar 0,5

Presiunea recomandată de funcţionare bar 1 - 2

Interval de temperatură °C 38 - 80

Vasul de expansiune l 7

Presiunea maximă a vasului de extensiune mbar 3

Apa caldă

Presiunea maximă bar 10

Presiunea minimă bar 0,5

Debitul minim de ACM l/min 1,7
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KOV

Cantitatea de ACM utilizată (la ΔT 30 °C) l/min 12,01

Interval de temperatură °C 38 - 60

Date electrice

Tensiune / Frecvenţă V/Hz 230/50

Consum de putere W 92

Acoperire electrică IPX4D

Curent A 0,4

Evacuarea gazelor de ardere – modalitate coş

Diametrul conductei de evacuare a fumului mm 125

Temperatura gazelor de ardere °C 108

Masa debitului de gaze de ardere g/s 19,6

Volumul de zgomot dB < 50

Dimensiuni – înălţimea / lăţimea / adâncimea mm 742 / 410 / 311

Greutatea fără apă kg 35
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KOO

Categoria gazului II2H3P

Versiunea B11BS

Aprindere electronică

Putere / Combustibil G 20 G 31

Putere maxima kW 26,8

Putere minimă kW 9,9

Putere maxima nominala kW 24,6

Putere minimă nominala kW 8,4

Efi cienţă % 91,8

Consumul maxim de gaz m3/h 2,84

Consumul minim de gaz m3/h 1,05

Consumul maxim de gaz kg/h 2,08

Consumul minim de gaz kg/h 0,77

Clasa NOx 3

Presiunea gazului

Presiunea de intrare mbar 20 37

Diametrul membranei mm 6,10 5,20

Presiunea maximă la duze mbar 13,0 31,3

Presiune minimă la duze mbar 2,1 4,6

Diametrul duzei mm 1,20 0,73

Încălzire centrală

Presiunea maximă de lucru bar 3

Presiunea minimă de lucru bar 0,5

Presiunea recomandată de funcţionare bar 1 - 2

Interval de temperatură °C 38 - 80

Vasul de expansiune l 7

Presiunea maximă a vasului de extensiune mbar 3

Apa caldă

Presiunea maximă bar -

Presiunea minimă bar -

Debitul minim de ACM l/min -
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KOO

Cantitatea de ACM utilizată (la ΔT 30 °C) l/min -

Interval de temperatură °C -

Date electrice

Tensiune / Frecvenţă V/Hz 230/50

Consum de putere W 92

Acoperire electrică IPX4D

Curent A 0,4

Evacuarea gazelor de ardere – modalitate coş

Diametrul conductei de evacuare a fumului mm 125

Temperatura gazelor de ardere °C 108

Masa debitului de gaze de ardere g/s 19,6

Volumul de zgomot dB < 50

Dimensiuni – înălţimea / lăţimea / adâncimea mm 742 / 410 / 311

Greutatea fără apă kg 35
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KTV

Categoria gazului II2H3P

Versiunea C12, C32, C42, C52, C82, B22

Aprindere electronică

Putere / Combustibil G 20 G 31

Putere maxima kW 26,5

Putere minimă kW 10,6

Putere maxima nominala kW 24,6

Putere minimă nominala kW 8,9

Efi cienţă % 92,8

Consumul maxim de gaz m3/h 2,80

Consumul minim de gaz m3/h 1,12

Consumul maxim de gaz kg/h 2,05

Consumul minim de gaz kg/h 0,82

Clasa NOx 3

Presiunea gazului

Presiunea de intrare mbar 20 37

Diametrul membranei mm 5,80 5,95

Presiunea maximă la duze mbar 12,4 32,7

Presiune minimă la duze mbar 1,9 5,0

Diametrul duzei mm 1,20 0,73

Încălzire centrală

Presiunea maximă de lucru bar 3

Presiunea minimă de lucru bar 0,5

Presiunea recomandată de funcţionare bar 1 - 2

Interval de temperatură °C 38 - 80

Vasul de expansiune l 7

Presiunea maximă a vasului de extensiune mbar 3

Apa caldă

Presiunea maximă bar 10

Presiunea minimă bar 0,5

Debitul minim de ACM l/min 1,7
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KTV

Cantitatea de ACM utilizată (la ΔT 30 °C) l/min 12,01

Interval de temperatură °C 38 - 60

Date electrice

Tensiune / Frecvenţă V/Hz 230/50

Consum de putere W 147

Acoperire electrică IPX4D

Curent A 0,4

Evacuarea gazelor de ardere – modalitate turbo

Diametrul conductei de evacuare a fumului mm 60 / 100, 80 / 125, 80 / 80

Temperatura gazelor de ardere °C 122

Masa debitului de gaze de ardere g/s 13,4

Volumul de zgomot dB < 50

Dimensiuni – înălţimea / lăţimea / adâncimea mm 742 / 410 / 311

Greutatea fără apă kg 37
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KTO

Categoria gazului II2H3P

Versiunea C12, C32, C42, C52, C82, B22

Aprindere electronică

Putere / Combustibil G 20 G 31

Putere maxima kW 26,5

Putere minimă kW 10,6

Putere maxima nominala kW 24,6

Putere minimă nominala kW 8,9

Efi cienţă % 92,8

Consumul maxim de gaz m3/h 2,80

Consumul minim de gaz m3/h 1,12

Consumul maxim de gaz kg/h 2,05

Consumul minim de gaz kg/h 0,82

Clasa NOx 3

Presiunea gazului

Presiunea de intrare mbar 20 37

Diametrul membranei mm 5,80 5,95

Presiunea maximă la duze mbar 12,4 32,7

Presiune minimă la duze mbar 1,9 5,0

Diametrul duzei mm 1,20 0,73

Încălzire centrală

Presiunea maximă de lucru bar 3

Presiunea minimă de lucru bar 0,5

Presiunea recomandată de funcţionare bar 1 - 2

Interval de temperatură °C 38 - 80

Vasul de expansiune l 7

Presiunea maximă a vasului de extensiune mbar 3

Apa caldă

Presiunea maximă bar -

Presiunea minimă bar -

Debitul minim de ACM l/min -
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 25 KTO

Cantitatea de ACM utilizată (la ΔT 30 °C) l/min -

Interval de temperatură °C -

Date electrice

Tensiune / Frecvenţă V/Hz 230/50

Consum de putere W 147

Acoperire electrică IPX4D

Curent A 0,4

Evacuarea gazelor de ardere – modalitate turbo

Diametrul conductei de evacuare a fumului mm 60 / 100, 80 / 125, 80 / 80

Temperatura gazelor de ardere °C 122

Masa debitului de gaze de ardere g/s 13,4

Volumul de zgomot dB < 50

Dimensiuni – înălţimea / lăţimea / adâncimea mm 742 / 410 / 311

Greutatea fără apă kg 36
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 12 KOO

Categoria gazului II2H3P

Versiunea B11BS

Aprindere electronică

Putere / Combustibil G 20 G 31

Putere maxima kW 13,8 11,3

Putere minimă kW 4,2 4,4

Putere maxima nominala kW 12,4 10

Putere minimă nominala kW 3,4 3,6

Efi cienţă % 89,9 91,8

Consumul maxim de gaz m3/h 1,47

Consumul minim de gaz m3/h 0,45

Consumul maxim de gaz kg/h 0,91

Consumul minim de gaz kg/h 0,36

Clasa NOx 3

Presiunea gazului

Presiunea de intrare mbar 20 37

Diametrul membranei mm 4,4 -

Presiunea maximă la duze mbar 14,5 36,7

Presiune minimă la duze mbar 1,65 5,8

Diametrul duzei mm 1,25 0,73

Încălzire centrală

Presiunea maximă de lucru bar 3

Presiunea minimă de lucru bar 0,5

Presiunea recomandată de funcţionare bar 1 - 2

Interval de temperatură °C 38 - 80

Vasul de expansiune l 7

Presiunea maximă a vasului de extensiune mbar 3

Apa caldă

Presiunea maximă bar -

Presiunea minimă bar -

Debitul minim de ACM l/min -
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 12 KOO

Cantitatea de ACM utilizată (la ΔT 30 °C) l/min -

Interval de temperatură °C -

Date electrice

Tensiune / Frecvenţă V/Hz 230/50

Consum de putere W 85

Acoperire electrică IPX4D

Curent A 0,5

Evacuarea gazelor de ardere – modalitate coş

Diametrul conductei de evacuare a fumului mm 110

Temperatura gazelor de ardere °C 96 93

Masa debitului de gaze de ardere g/s 15,02 13,32

Volumul de zgomot dB < 50

Dimensiuni – înălţimea / lăţimea / adâncimea mm 742 / 410 / 311

Greutatea fără apă kg 32
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 12 KTO

Categoria gazului II2H3P

Versiunea C12, C32, C42, C52, C82, B22

Aprindere electronică

Putere / Combustibil G 20 G 31

Putere maxima kW 13,8 11,1

Putere minimă kW 4,4 4,5

Putere maxima nominala kW 12,6 9,9

Putere minimă nominala kW 3,5 3,5

Efi cienţă % 91,5 89,2

Consumul maxim de gaz m3/h 1,46

Consumul minim de gaz m3/h 0,45

Consumul maxim de gaz kg/h 0,91

Consumul minim de gaz kg/h 0,36

Clasa NOx 3

Presiunea gazului

Presiunea de intrare mbar 20 37

Diametrul membranei mm 4,65 -

Presiunea maximă la duze mbar 14,5 36

Presiune minimă la duze mbar 1,65 6,2

Diametrul duzei mm 1,25 0,73

Încălzire centrală

Presiunea maximă de lucru bar 3

Presiunea minimă de lucru bar 0,5

Presiunea recomandată de funcţionare bar 1 - 2

Interval de temperatură °C 38 - 80

Vasul de expansiune l 7

Presiunea maximă a vasului de extensiune mbar 3

Apa caldă

Presiunea maximă bar -

Presiunea minimă bar -

Debitul minim de ACM l/min -
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Descriere Unitate  PANTHER 12 KTO

Cantitatea de ACM utilizată (la ΔT 30 °C) l/min -

Interval de temperatură °C -

Date electrice

Tensiune / Frecvenţă V/Hz 230/50

Consum de putere W 110

Acoperire electrică IPX4D

Curent A 0,61

Evacuarea gazelor de ardere – modalitate turbo

Diametrul conductei de evacuare a fumului mm 60 / 100, 80 / 125, 80 / 80

Temperatura gazelor de ardere °C 121,5 122

Masa debitului de gaze de ardere g/s 10,10 11,41

Volumul de zgomot dB < 50

Dimensiuni – înălţimea / lăţimea / adâncimea mm 742 / 410 / 311

Greutatea fără apă kg 35,5
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