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Declaraţie de conformitate
Conformitatea designului şi a modului de fabricaţie
Acest produs respectă prevederile Directivei 97/23/CE articolul 3 
alineatul 3 cu privire la echipamentele sub presiune şi ale Directivei 
93/69/CEE referitoare la specificaţiile normei EN12897 pentru 
boilerele cu acumulare, fără ventilaţie.

Marcarea conformităţii electrice
Acest produs respectă prevederile Directivelor UE şi următoarele 
norme:
- Directiva 2006/95/CE privind echipamentele sub joasă tensiune 
(siguranţa electrică)
EN 60335-1
EN 60335-2-21
EN 50366

-  Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică
EN 61000-3-2
EN 61000-3
EN 55014-1

- Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
2002/96/CE

Standarde generale de siguranţă
Directiva 90/396/CEE „Aparatele consumatoare de combustibili 
gazoşi” EN 625

Semnificaţia simbolurilor
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza răniri 
grave sau, în unele situaţii, chiar decesul 

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza 
pagube materiale sau poate avea efecte negative, 
uneori foarte grave, asupra florei şi faunei

1. Nu efectuaţi operaţiuni care implică deschiderea aparatului

Pericol de electrocutare în cazul contactului cu 
componentele aflate sub tensiune. Arsuri cauzate de 
componente supraîncălzite sau răniri provocate de 
proeminenţe sau margini ascuţite.

2. Nu efectuaţi operaţiuni care implică poziţionarea aparatului

Pericol de electrocutare în cazul contactului cu 
componentele aflate sub tensiune. 

Pericol de inundaţie cauzată de apa care se scurge din 
conductele decuplate.

3. Nu conectaţi sau deconectaţi aparatul utilizând ştecărul de 
alimentare de la reţeaua electrică

Pericol de electrocutare din cauza stării precare a cablului, 
ştecărului sau prizei electrice.

4. Nu deterioraţi cablul de alimentare de la reţeaua electrică

Pericol de electrocutare din cauza firelor sub tensiune 
neacoperite.

5. Nu aşezaţi obiecte pe aparat

Pericol de deteriorare ca urmare a căderii obiectelor din 
cauza vibraţiilor.

Pericol de deteriorare a aparatului sau a obiectelor aflate în 
partea inferioară a acestuia ca urmare a căderii obiectelor 
din cauza vibraţiilor.

6. Nu vă urcaţi pe aparat

Pericol de rănire cauzată de căderea aparatului.

Pericol de deteriorare a aparatului sau a obiectelor aflate 
în partea inferioară a acestuia cauzată de desprinderea 
aparatului din suportul său.

7. Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi instabile 
pentru a curăţa aparatul

Pericol de rănire din cauza căderii sau tăieturilor (scară 
pliantă).

8. Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a aparatului înainte 
de a-l deconecta, scoţând ştecărul din priză sau dezactivând 
întrerupătorul

Pericol de electrocutare în cazul contactului cu 
componentele aflate sub tensiune.

9. Instalaţi aparatul pe un perete solid, unde nu există vibraţii

Lucrul cu un nivel ridicat de zgomot

10. Nu deterioraţi cablurile şi conductele existente la perforarea 
peretelui

Pericol de electrocutare din cauza firelor sub tensiune. 
Pericol de explozie, incendiu sau intoxicare din cauza 
pierderilor de gaz din conductele deteriorate.

Pericol de deteriorare a instalaţiilor existente. Pericol de 
inundaţie cauzată de apa care se scurge din conductele 
deteriorate.

11. Protejaţi conductele şi cablurile de conectare împotriva 
deteriorărilor

Pericol de electrocutare în cazul contactului cu 
componentele aflate sub tensiune. 

Pericol de inundaţie cauzată de apa care se scurge din 
conductele decuplate.

12. Asiguraţi-vă că instalaţiile la care este conectat aparatul 
respectă standardele în vigoare

Pericol de electrocutare din cauza firelor sub tensiune 
instalate necorespunzător.

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza condiţiilor de 
lucru necorespunzătoare.

13. Utilizaţi echipamente şi unelte adecvate (asiguraţi-vă, în 
special, că uneltele nu sunt deteriorate şi mânerele acestora sunt 
fixate ferm), utilizaţi-le în mod corespunzător şi luaţi măsurile de 
precauţie necesare pentru prevenirea căderii acestora, aşezaţi-le 
la loc după utilizare

Pericol de rănire cauzată de proiectarea unor aşchii sau 
fragmente, inhalarea de praf, lovituri, tăieturi, înţepături, 
frecare.
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Pericol de deteriorare a aparatului de către obiectele din 
apropiere cauzată de proiectarea unor fragmente, de 
lovituri sau tăieturi.

14. Utilizaţi scule electrice adecvate (asiguraţi-vă, în special, că 
priza şi cablul electric de alimentare sunt în perfectă stare de 
funcţionare şi că piesele rotative sau oscilante sunt fixate ferm), 
utilizaţi-le în mod corespunzător, nu acoperiţi cablul electric de 
alimentare astfel încât acesta să rămână mereu vizibil, fixaţi-le 
pentru a preveni căderea acestora, deconectaţi-le şi aşezaţi-le la 
loc după utilizare

Pericol de rănire cauzată de proiectarea unor aşchii sau 
fragmente, inhalarea de praf, lovituri, tăieturi, înţepături, 
frecare.

Pericol de deteriorare a aparatului de către obiectele din 
apropiere cauzată de proiectarea unor fragmente, de 
lovituri sau tăieturi.

15. Asiguraţi-vă că scările mobile sunt suficient de stabile şi 
rezistente, că platformele sunt în starea bună şi nu există pericol 
de alunecare; de asemenea, asiguraţi-vă că o persoană verifică 
întotdeauna că acestea nu sunt deplasate în timp ce o persoană 
lucrează pe ele

Pericol de rănire din cauza căderii sau tăieturilor (scară 
pliantă).

16. Asiguraţi-vă că scările glisante sunt suficient de stabile şi 
rezistente, cu trepte în starea bună şi fără risc de alunecare; de 
asemenea, asiguraţi-vă că acestea sunt prevăzute cu bare de 
susţinere de-a lungul rampei şi pe platformă

Pericol de rănire din cauza căderii de la înălţime.

17. Asiguraţi-vă că, în cazul lucrului la înălţime (mai mare de 
2 metri), zona este prevăzută cu bare de susţinere sau hamuri 
personale de siguranţă pentru a evita pericolul de cădere; de 
asemenea, asiguraţi-vă că, în cazul căderii inevitabile, nu există 
obstacole periculoase pe traiectorie şi că şocul este amortizat de 
suprafeţe de cădere semi-rigide sau deformabile. 

Pericol de vătămare corporală cauzată de şocuri, loviri de 
obstacole, răniri.

18. Asiguraţi-vă că în zona de lucru există elemente de siguranţă 
corespunzătoare în ceea ce priveşte iluminatul, ventilaţia, 
rezistenţa structurilor, ieşiri de urgenţă

Pericol de vătămare corporală cauzată de şocuri, loviri de 
obstacole, răniri.

19. În timpul lucrului, purtaţi întotdeauna îmbrăcămintea şi 
echipamentul de protecţie.

Pericol de rănire cauzată de electrocutare, proiectarea 
aşchiilor sau fragmentelor, inhalarea prafului, ciocniri, 
tăieturi, înţepături, frecare, nivel de zgomot ridicat, vibraţii

20. Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie realizate cu 
mare atenţie, evitând contactul cu elementele ascuţite.

Pericol de rănire cauzată de tăieturi, fragmente proiectate, 
frecare.

21. Nu utilizaţi insecticide, solvenţi sau produse de curăţare 
abrazive pentru întreţinerea aparatului

Pericol de deteriorare a componentelor vopsite sau a celor 
din material plastic.

22. Nu utilizaţi aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost 
proiectat

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza suprasolicitării. 
Pericol de deteriorare a obiectelor utilizate în mod 
necorespunzător.

 
23. Nu permiteţi accesul copiilor şi persoanelor neautorizate în 
apropierea aparatului

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza utilizării 
necorespunzătoare a acestuia.

24. Utilizaţi cabluri electrice de dimensiuni adecvate

Pericol de incendiu în urma supraîncălzirii cauzate de 
trecerea curentului electric prin cablurile cu dimensiuni 
prea mici.

25. Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea punctului de lucru 
utilizând materiale corespunzătoare 

Pericol de deteriorare a aparatului sau a obiectelor din 
apropiere din cauza proiectării unor fragmente sau a 
uneltelor ascuţite.

26. Deplasaţi aparatul cu dispozitivele de protecţie montate şi cu 
mare atenţie 

Pericol de deteriorare a aparatului sau a obiectelor din 
apropiere cauzată de şocuri, lovituri, tăieturi sau zdrobiri.

27. Asiguraţi-vă că materialele şi echipamentele sunt păstrate 
în mod corespunzător pentru a facilita efectuarea în siguranţă 
a operaţiunilor de întreţinere, evitând formarea de grămezi 
instabile 

Pericol de deteriorare a aparatului sau a obiectelor din 
apropiere cauzată de şocuri, lovituri, tăieturi sau zdrobiri.

28. Restauraţi funcţiile de siguranţă şi de comandă ale 
aparatului care au necesitat intervenţii şi asiguraţi-vă că acestea 
funcţionează în mod corespunzător înainte de repunerea în 
funcţiune a aparatului

Pericol de deteriorare sau defectare a aparatului cauzată de 
lucrul fără funcţii de comandă.

29. Acest aparat nu poate fi utilizat de copii şi persoane cu 
dizabilităţi
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Descriere tehnică
Date tehnice

Legendă AES 1S FC-FP AES 2S FC-FP
150 200 300 200 300

Temperatură maximă de funcţionare
Schimbător de căldură solar °C 90 90
Schimbător de căldură superior °C X 90
Boiler °C 90 90

Presiune maximă de funcţionare
Schimbător de căldură solar bar 10 10
Schimbător de căldură superior bar X 10
Boiler bar 7 7

Volum acm

Schimbător de căldură solar litri 4,2 4,2
Schimbător de căldură superior litri X 6,5
Boiler litri 148 198 307 198 307
Volum acm *1 litri 120 160 240 160 240

Schimbătoare de căldură

Suprafaţă de transfer termic 
schimbător de căldură solar

m2

0,7 0,7

Suprafaţă de transfer termic 
schimbător de căldură superior

m2

X 0,85

Pierdere de presiune schimbător de 
căldură solar

mbar 20 20

Pierdere de presiune schimbător de 
căldură superior

mbar X 13

Funcţionare cu circuit solar
Volum acm produs de circuitul solar litri 148 198 307 97 206
Putere schimbată de panoul solar kW 2 4 4 4 4

Funcţionare cu boiler integrat
Volum boiler integrat litri X 101 101
Putere schimbată *2 kW X 11 17

Greutate kg 82 106 119 110 131
Pierderi de căldură kWh/24h 1,5 1,9 2,3 1,8 2,2

Constanta de răcire: xy Wh/l.K.j

*1 Peste 40 °C. EN 12897
*2 Alimentare sistem de termoficare = 80 °C – 2 m3/h
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Components  

Main components  
To make a health system that uses the solar energy at best, choosing 
the headers and the boiler is fundamental as well as choosing the 
accumulation preparer which must convert the e�ciency potential 
of the panels and/or the boiler used.
The series of AES FC/FP high-performance solar health hot water 
accumulation boilers has been speci�cally designed so that they 
are collected to �elds of solar headers having surface of up to 4m2 
and to boilers of up to 24Kw.
The use of the chosen components present, already preset and pre-
dimensioned of the whole system guarantees the highest health 
comfort and energy e�ciency

External cover
Painted sheet, white colour.

Hydraulic unit
The hydraulic unit furnished and already installed on the boiler 
includes: pressure gauge, solar circuit pump, expansion tank (12 
litres), deareator, safety valve, thermostatic mixer. 

Characteristics :
- High-e�ciency coils: high heating power
- Maximum working pressure: see speci�cation plate.
- Temperature indicator
- Adjustable feet for better positioning.
- Protection against corrosion through a magnesium anode and 

Protech system.

Protech
The exclusive PROfessional TECH system solution is an anodic anti-
corrosion electronic protection system with a modulated current. It 
ensures maximum durability in terms of the boiler used in the water 
heater, regardless of whether more or less aggressive water is used. 
The electronic circuit creates a di�erence in potential between the 

boiler and the titanium electrode, so that optimal boiler protection 
is guaranteed, thereby preventing its corrosion.

1 Solar circuit return
2 Control unit (FC version only)
3 Solar circuit delivery
4 Central terminal board
5 Deareator
6 Mixer valve
7 Ball shut-o� valve
8 Hot water outlet
9 Circulation pump
10 Pressure gauge
11 Reload and �lling cock
12 Cold water inlet
13 Volumetric governor
14 Expansion tank 12 litres
15 Connection for additional expansion tank

Controls
For the description of the controls, refer to manual furnished (FC 
version) and the boiler manual (FP version).

Componente
Componente principale
Alegerea panourilor solare şi a centralei termice, precum şi cea a 
boilerului cu acumulare care are rolul de a transforma randamentul 
panourilor şi/sau al centralei termice utilizate sunt aspecte esenţiale 
care trebuie luate în considerare la proiectarea unui sistem de încălzire 
care să utilizeze energia solară în mod optim.
Boilerele solare pentru prepararea apei calde menajere cu randament 
ridicat din gama AES FC/FP au fost special concepute pentru a fi 
conectate la câmpuri de panouri solare cu o suprafaţă de până la 4 m2 
şi la centrale termice cu puteri de până la 24 kW. 
Utilizarea componentelor selectate, presetate şi predimensionate 
ale întregului sistem asigură un randament maxim de încălzire şi un 
consum energetic redus.

Capac exterior
Metalic, vopsit în culoarea albă.

Unitate hidraulică
Unitatea hidraulică este premontată în centrala termică şi include: un 
manometru, o pompă a circuitului solar, vas de expansiune (12 litri), 
dezaerator, supapă de siguranţă, vană de amestec termostatată.

Caracteristici:
- Serpentine cu randament înalt: putere termică ridicată
- Presiune de lucru maximă: vezi plăcuţa cu specificaţii.
- Indicator de temperatură
- Picioare reglabile pentru o mai bună poziţionare.
- Protecţie anti-coroziune asigurată de anodul de magneziu şi sistemul 
Protech.

Protech
PROfessional TECH este un sistem de protecţie electronică împotriva 
coroziunii, pe bază de anod, cu curent electric modulat. Acesta asigură 
o durată lungă de viaţă a boilerului, indiferent de gradul de duritate al 
apei. Circuitul electronic creează o diferenţă de potenţial între boiler 

şi electrodul din titan, garantând astfel protecţia optimă a boilerului 
împotriva coroziunii.

1 Retur circuit solar
2 Unitate de comandă (numai pentru versiunea FC)
3 Tur circuit solar
4 Panou electric
5 Dezaerator
6 Vană de amestec termostatată
7 Robinet de închidere cu bilă
8 Ieşire apă caldă
9 Pompă de circulaţie
10 Manometru
11 Robinet de reîncărcare şi umplere
12 Intrare apă caldă
13 Regulator de debit
14 Vas de expansiune 12 litri
15 Conexiune pentru un vas de expansiune suplimentar

Comenzi
Pentru descrierea comenzilor, consultaţi manualul furnizat (versiunea 
FC) şi manualul de utilizare a centralei termice (versiunea FP).
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Installation 

Lift the boiler slightly by means of a lever in order to allow 
adjustment of the feet.

Levelling

Recommended installation volume
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Installation instructions
What follows is fundamental for the validity of the warranty.

1.  Installation must:
a.  Be carried out by a quali�ed installer
b.  Be provided, where necessary, with a pressure reducer for 

water entering
c.  Be provided with a safety valve calibrated according to what 

is indicated in the technical data label stuck on the boiler
d. Necessarily be provided with a hydraulic safety unit applied 

at the entry of the health circuit

2. The temperature of what is contained in the boiler must always 
be lower than 90°C

3. To avoid corrosion, the anodes must be checked every 12 
months but where the waters are particularly aggressive the 
inspections must be carried out every 6 months; if the anode is 
worn-out, it must be replaced.

De�nition of development volume (A): The development volume 
is the external volume of the bathtub or the shower box, bounded 
by the vertical cylindrical surface limited to the bathtub or the 
shower plate and by the horizontal plane located at 2.25m from the 
bottom of the tub or the shower plate.

Protection volume (B): The protection volume is the volume 
available for a person who is inside the shower box or the bathtub. 
It is bounded by the cylindrical surface which is 0.60m far, on 
the vertical, from the edge of the bath or the shower and by the 
horizontal plane located at 2.25m from the bottom of the tub or 
the shower plate.

This regulation is applied in France, however the installer must 
always refer to the local norms and inform the user.

-Recommendation
To avoid an overconsumption of energy it is recommended to 
position the boiler as close as possible to the points of taking of hot 
water (A distance shorter than 8 metres is recommended).   

Safety unit:
The apparatus must necessarily be installed with a safety unit complying 
with the national and European regulations in force, connected to the 
cold water inlet pipe and suitable for the maximum working pressure 
shown on the technical label.
Using a membrane safety unit is recommended.

The safety unit must be installed as close as possible to the cold water 
inlet and the �ow of water must never be blocked by other accessories.
If, for technical reasons, the safety unit can not be installed with a direct 
connection to the cold water inlet, the connection used will have to be 
rigid.
In any case, the connection must be made of a material resistant to the 
temperatures and pressures shown on the technical label.
The safety unit drain outlet must never be blocked and it must be 
connected to vertical evacuation piping having diameter at least equal 
to that of the connections of the apparatus.

It is recommended to install the safety unit as low as possible to allow 
su�cient emptying of the apparatus.
If the pipeline pressure is higher than 4/5 bar, it is necessary to install a 
pressure reducing valve upstream of the safety unit.
It is recommended to position a stop cock upstream of the safety unit.

Always use new connecting pipes for the connection to the water supply, 
never use second-hand pipes. Pipes must comply with the norm EN 61770.

Instalare

Volum de instalare recomandat  

Aducerea la nivel

Instrucţiuni de instalare
Citiţi cu atenţie instrucţiunile din această secţiune, nerespectarea 
acestora având ca efect anularea garanţiei.

1. Instalarea trebuie să:
a. fie efectuată de către un instalator calificat
b. includă, dacă este necesar, un ventil de expansiune pentru intrarea 
apei
c. includă o supapă de siguranţă calibrată conform datelor tehnice de 
pe  eticheta lipită pe boiler
d. includă, în mod obligatoriu, o unitate hidraulică de siguranţă montată 
la intrarea circuitului de încălzire

2. Temperatura apei la nivelul boilerului nu trebuie să depăşească 90 °C.

3. Pentru a asigura protecţia împotriva coroziunii, verificaţi anozii la 
fiecare 12 luni; în cazul în care apa are un grad de duritate foarte ridicat, 
efectuaţi inspecţia la fiecare 6 luni. Înlocuiţi anodul în cazul în care acesta 
este uzat.

Ridicaţi uşor boilerul cu un levier pentru a permite reglarea 
picioarelor de sprijin.

Definirea volumului de dezvoltare (A): volumul dezvoltat este 
volumul extern al căzii sau cabinei de duş, delimitat de suprafaţa 
cilindrică verticală circumscrisă la cada de baie sau podeaua cabinei de 
duş şi de planul orizontal situat la 2,25 m de partea inferioară a căzii sau 
de podeaua cabinei de duş.   

Volumul de protecţie (B): volumul de protecţie este volumul de care 
dispune o persoană aflată în cabina de duş sau în cadă. Acesta este 
delimitat de suprafaţa cilindrică situată la 0,60 m de marginea căzii sau a 
duşului (în plan vertical) şi de planul orizontal situat la 2,25 m de partea 
inferioară a căzii sau de podeaua cabinei de duş.

Această normă este valabilă în Franţa; instalatorul trebuie totuşi să 
consulte întotdeauna normele locale şi să-l informeze pe utilizator în 
legătură cu prevederile acestora.

- Recomandare
Pentru un consum energetic redus, se recomandă amplasarea boilerului 
cât mai aproape de punctele de prelevare a apei calde (este recomandată 
o distanţă mai mică de 8 m).

Unitate de siguranţă
Aparatul trebuie să fie instalat în mod obligatoriu cu o unitate de 
siguranţă care respectă reglementările naţionale şi europene în vigoare, 
conectată la conducta de intrare a apei reci şi adecvată pentru presiunea 
maximă de lucru indicată pe eticheta cu datele tehnice.
Se recomandă utilizarea unei unităţi de siguranţă cu membrană.

Unitatea de siguranţă trebuie să fie instalată cât mai aproape de 
intrarea apei reci, iar debitul de apă nu trebuie să fie obstrucţionat de 
alte accesorii. Dacă din motive tehnice unitatea de siguranţă nu poate fi 
instalată cu un racord direct la intrarea apei reci, racordul utilizat trebuie 
să fie rigid.
În orice caz, racordul trebuie să fie fabricat dintr-un material rezistent 
la valorile de temperatură şi presiune specificate pe eticheta cu datele 
tehnice. 
Ieşirea unităţii de siguranţă nu trebuie să fie niciodată blocată şi trebuie 
să fie conectată la conducta de evacuare verticală cu un diametru cel 
puţin egal cu cel al racordurilor aparatului.

Se recomandă instalarea unităţii de siguranţă cât mai jos posibil pentru 
a permite golirea suficientă a aparatului.
Dacă presiunea la nivelul conductelor este mai mare de 4/5 bar, este 
necesară montarea unei supape de reducere a presiunii în amonte de 
unitatea de siguranţă.
Se recomandă montarea unui robinet de oprire în amonte de unitatea 
de siguranţă.

Utilizaţi întotdeauna conducte de racord noi pentru racordarea la sistemul 
de alimentare cu apă; nu utilizaţi niciodată conducte uzate. Conductele 
trebuie să respecte prevederile normei EN 61770. 
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Instalare
Condiţii de acordare a garanţiei 
Garanţia este valabilă numai în cazul în care aparatul este instalat de 
către personal calificat.

Garanţia nu acoperă defectele cauzate de:

condiţii ambiante anormale:
• montarea în exterior.
• montarea într-un loc expus la îngheţ sau condiţii meteorologice 
nefavorabile.
• alimentarea cu apă de ploaie, apă de fântână sau apă cu un grad 
de duritate anormal şi care nu respectă reglementările naţionale în 
vigoare.
• garanţia nu acoperă decât înlocuirea şi repararea aparatelor şi a 
componentelor pe care le vom considera defecte din fabrică. Dacă 
este necesar, componenta sau întreg aparatul trebuie să fie returnat/ă 
uneia dintre fabricile noastre numai după ce acest lucru a fost 
aprobat de departamentul nostru de asistenţă tehnică. Cheltuielile 
de manoperă, transport, ambalare şi manipulare vor fi suportate de 
utilizator. Compania noastră nu va suporta în niciun caz costurile 
pentru înlocuirea sau repararea de către dumneavoastră a unei 
componente a aparatului.
• diferite deteriorări cauzate de şocuri sau căderi ale aparatului în 
timpul manipulării, după livrarea acestuia de către fabrica noastră.
• în special, deteriorări produse de acţiunea apei, care ar fi putut fi 
evitate prin repararea imediată a boilerului.
Garanţia se referă numai la boiler şi componentele acestuia, cu 
excepţia unor componente sau a întregii instalaţii electrice sau 
hidraulice a aparatului.
• alimentare cu energie electrică ce prezintă valori importante de 
supratensiune (în cazul instalării unui kit electric)
Nu au fost respectate prevederile reglementărilor şi standardelor 
naţionale în vigoare, în special:
• absenţa sau instalarea necorespunzătoare a unităţii de siguranţă.
• instalarea unei unităţi de siguranţă care nu respectă prevederile 
reglementărilor naţionale în vigoare şi utilizarea unei unităţi de 
siguranţă deteriorate pentru un boiler nou instalat.
• modificarea setărilor unităţii de siguranţă după încălcarea regulilor 
referitoare la plumbuire. 
• coroziune anormală cauzată de racordarea hidraulică 
necorespunzătoare (contact direct între elementele de fier şi cupru).
• racord electric necorespunzător, care nu respectă prevederile în 
vigoare în acest sens, împământare inadecvată, secţiune transversală 
prea mică a cablului, nerespectarea schemei de conexiuni etc. (în 
cazul instalării unui kit electric)
• punerea sub tensiune a aparatului fără umplerea prealabilă a acestuia 
(ardere uscată).

Întreţinere necorespunzătoare:
• prezenţa unor depuneri anormale de calcar pe elementele de 
încălzire şi componentele de siguranţă.
• nu a fost realizată întreţinerea unităţii de siguranţă, fapt care a avut 
ca efect apariţia unei supratensiuni (vezi instrucţiunile).
• carcasa a fost expusă acţiunii unor factori externi.  
• modificări ale echipamentului iniţial fără acordul producătorului sau 
utilizarea unor piese de schimb nerecomandate de acesta.
• nu a fost realizată întreţinerea aparatului şi, în special, anodul nu a 
fost înlocuit la timp (vezi paragraful „ÎNTREŢINERE”).

Pentru zonele unde apa are un conţinut ridicat de calcar, utilizarea 
unei soluţii de dedurizare nu implică derogări de la garanţia oferită de 
compania noastră, cu condiţia să fie respectate standardele în vigoare 
prin inspectarea şi întreţinerea periodică a aparatului. În special, 
duritatea reziduală nu poate depăşi valoarea de 12°f.

Utilizaţi întotdeauna conducte de racord noi pentru racordarea la 
sistemul de alimentare cu apă; nu utilizaţi niciodată conducte uzate. 
Conductele trebuie să respecte prevederile normei EN 61770. 
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Main dimensions

A Boiler height
B Hot water height
C Hot water coil outlet height
1 Health hot water outlet G 3/4”
2 Health hot water inlet G 3/4”
3 Solar exchanger inlet
4 Solar exchanger outlet
5 Boiler integration exchanger inlet G 1” F
6 Boiler integration exchanger outlet G 1” F
7 Expansion tank connection
8 Electro-solar �ange

Installation
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Instalare
Dimensiuni principale

A Înălţime boiler
B Înălţime acm
C Înălţime ieşire serpentină acm
1 Ieşire acm G 3/4”
2 Intrare acm G 3/4”
3 Intrare schimbător de căldură solar
4 Ieşire schimbător de căldură solar
5 Intrare schimbător de căldură boiler integrat G 1” F
6 Ieşire schimbător de căldură boiler integrat G 1” F
7 Racord vas de expansiune
8 Flanşă electrică circuit solar
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1 Solar panel (included in the kit)
2 Single coil boiler (included in the kit)
3 Control unit (included in the kit)
4 Solar return module (included in the kit)
5 Deareator (included in the kit)
6 Expansion tank (included in the kit)
7 Mixed wall boiler (existing in the plant)
8 Thermostatic mixer valve (included in the kit)
9 3-way powered valve (included in the kit)
10 Safety unit

This preliminary diagram shows the components of an installation 
with existing mixed wall boiler.
The professional installer is responsible for the �nal installation he 
carries out.
The integration of all the necessary components and their proper 
working must be veri�ed by a professional in compliance with the 
regulations and standards in force.

Hydraulic diagram
Example of installation with existing mixed wall boiler.
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InstallationInstalare
Schema instalaţiei hidraulice
Exemplu de instalaţie cu centrală termică murală mixtă existentă.

1 Panou solar (inclus în kit)
2 Boiler cu o singură serpentină (inclus în kit)
3 Unitate de comandă (inclusă în kit)
4 Modul solar de retur (inclus în kit)
5 Dezaerator (inclus în kit)
6 Vas de expansiune (inclus în kit)
7 Centrală termică murală mixtă (existentă în instalaţie)
8 Vană de amestec termostatată (inclusă în kit)
9 Vană cu 3 căi motorizată (inclusă în kit)
10 Unitate de siguranţă

Această schemă preliminară prezintă componentele unei instalaţii cu 
centrală termică murală mixtă existentă.
Instalatorul calificat este responsabil de instalarea finală.
Este necesară verificarea integrării tuturor componentelor şi funcţionarea 
corespunzătoare a acestora de către o persoană calificată în conformitate 
cu reglementările şi standardele în vigoare.
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Hydraulic diagram
Example of installation with existing heating-only wall boiler.

1 Solar panel (included in the kit)
2 Double coil boiler (included in the kit)
3 Control unit (included in the kit)
4 Solar return module (included in the kit)
5 Deareator (included in the kit)
6 Expansion tank (included in the kit)
7 Heating-only wall boiler (existing in the plant)
8 Thermostatic mixer valve (included in the kit)
9 3-way powered valve (existing in the plant)
10 Room heating system (existing in the plant)
11 Room temperature regulator (existing in the plant)
12 Safety unit

This preliminary diagram shows the components of an installation 
with existing heating-only wall boiler.
The professional installer is responsible for the �nal installation he 
carries out.
The integration of all the necessary components and their proper 
working must be veri�ed by a professional in compliance with the 
regulations and standards in force.
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InstallationInstalare
Schema instalaţiei hidraulice
Exemplu de instalaţie cu centrală termică murală existentă, utilizată numai pentru încălzire.

1 Panou solar (inclus în kit)
2 Boiler cu serpentină dublă (inclus în kit)
3 Unitate de comandă (inclusă în kit)
4 Modul solar de retur (inclus în kit)
5 Dezaerator (inclus în kit)
6 Vas de expansiune (inclus în kit)
7 Centrală termică murală, utilizată numai pentru încălzire (existentă 

în instalaţie)
8 Vană de amestec termostatată (inclusă în kit)
9 Vană cu 3 căi motorizată (existentă în instalaţie)
10 Calorifer (existent în instalaţie) 
11 Termostat de cameră (existent în instalaţie)
12 Unitate de siguranţă

Această schemă preliminară prezintă componentele unei instalaţii cu 
centrală termică murală existentă, utilizată numai pentru încălzire.
Instalatorul calificat este responsabil de instalarea finală.
Este necesară verificarea integrării tuturor componentelor şi 
funcţionarea corespunzătoare a acestora de către o persoană calificată 
în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare.
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1 Solar panel (included in the kit)
2 Single coil boiler (included in the kit)
3 Solar return module (included in the kit)
4 Deareator (included in the kit)
5 Expansion tank (included in the kit)
6 New generation mixed wall boiler (included in the kit)
7 Thermostatic mixer valve (included in the kit)
8 Safety unit

This preliminary diagram shows the components of an installation 
with new generation mixed wall boiler.
The professional installer is responsible for the �nal installation he 
carries out.
The integration of all the necessary components and their proper 
working must be veri�ed by a professional in compliance with the 
regulations and standards in force.

Hydraulic diagram
Example of installation with new generation mixed wall boiler.
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InstallationInstalare
Schema instalaţiei hidraulice
Exemplu de instalaţie cu centrală termică murală mixtă de nouă generaţie.

1 Panou solar (inclus în kit)
2 Boiler cu o singură serpentină (inclus în kit)
3 Modul solar de retur (inclus în kit)
4 Dezaerator (inclus în kit)
5 Vas de expansiune (inclus în kit)
6 Centrală termică murală mixtă de nouă generaţie (inclusă în kit)
7 Vană de amestec termostatată (inclusă în kit)
8 Unitate de siguranţă

Această schemă preliminară prezintă componentele unei instalaţii cu 
centrală termică murală mixtă de nouă generaţie.
Instalatorul calificat este responsabil de instalarea finală.
Este necesară verificarea integrării tuturor componentelor şi 
funcţionarea corespunzătoare a acestora de către o persoană 
calificată în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare.
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1 Solar panel (included in the kit)
2 Double coil boiler (included in the kit)
3 Solar return module (included in the kit)
4 Deareator (included in the kit)
5 Expansion tank (included in the kit)
6 New generation heating-only wall boiler (included in the kit)
7 Thermostatic mixer valve (included in the kit)
8 Room heating system 
9 Room temperature regulator
10 Safety unit

This preliminary diagram shows the components of an installation 
with new generation heating-only wall boiler.
The professional installer is responsible for the �nal installation he 
carries out.
The integration of all the necessary components and their proper 
working must be veri�ed by a professional in compliance with the 

Hydraulic diagram
Example of installation with new generation heating-only wall 
boiler.
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regulations and standards in force.

InstallationInstalare
Schema instalaţiei hidraulice
Exemplu de instalaţie cu centrală termică murală de nouă generaţie, utilizată numai pentru încălzire.

1 Panou solar (inclus în kit)
2 Boiler cu serpentină dublă (inclus în kit)
3 Modul solar de retur (inclus în kit)
4 Dezaerator (inclus în kit)
5 Vas de expansiune (inclus în kit)
6 Centrală termică murală de nouă generaţie, utilizată numai 

pentru încălzire (inclusă în kit)
7 Vană de amestec termostatată (inclusă în kit)
8 Calorifer
9 Termostat de cameră
10 Unitate de siguranţă

Această schemă preliminară prezintă componentele unei instalaţii 
cu centrală termică murală de nouă generaţie, utilizată numai pentru 
încălzire.
Instalatorul calificat este responsabil de instalarea finală.
Este necesară verificarea integrării tuturor componentelor şi 
funcţionarea corespunzătoare a acestora de către o persoană 
calificată în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare.
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Installation

Wiring diagram FC versions

Example of installation with existing mixed wall boiler

Example of installation with existing heating-only wall boiler

Note: the three-way valve supplied must be mounted as close 
as possible to the boiler (max. 1m) e and the maximum load loss 
accepted is between the two branches is 0.5 bar.
For installation refer to the instruction sheet in the valve packing.
If it is necessary to install a valve having di�erent characteristics 

Note: the “3-WAY VALVE” and “RELAY BOILER” connections are 
OPTIONAL, to be then used only if necessary. In case it is necessary 
to replace the 3-way valve present in the system, order an SPDT 
drive logic valve (e.g. code 3024076).
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(not supplied) choose an SPDT control logic valve.
Attention: always refer to the solar control unit manual for its 
functioning.

Attention: always refer to the solar control unit manual for its 
functioning.

Instalare
Schema de conexiuni pentru versiunile FC

Exemplu de instalaţie cu centrală termică murală mixtă existentă

Observaţie: vana cu trei căi furnizată trebuie să fie montată cât mai 
aproape de centrala termică (max. 1 m), iar pierderea de presiune 
admisă între cele două ramuri este de 0,5 bar.
Pentru instalare, consultaţi manualul de instrucţiuni inclus în setul 
de livrare al vanei.
În cazul în care este necesară montarea unei vane cu caracteristici 
diferite (neinclusă în setul de livrare), utilizaţi o vană cu logică de 

comandă SPDT. 
Atenţie: consultaţi întotdeauna manualul unităţii de comandă 
solare pentru informaţii referitoare la funcţionarea acesteia.

Exemplu de instalaţie cu centrală termică murală existentă, utilizată numai pentru încălzire

Observaţie: conexiunile „VANA CU TREI CĂI” şi „RELEU BOILER” sunt 
OPŢIONALE şi vor fi utilizate numai dacă acest lucru este necesar. 
În cazul în care este necesară înlocuirea vanei cu trei căi prezente în 
sistem, utilizaţi o vană cu logică de comandă SPDT (de exemplu, cod 
3024076).
Atenţie: consultaţi întotdeauna manualul unităţii de comandă 
solare pentru informaţii referitoare la funcţionarea acesteia.
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Wiring diagram FP versions

Attention: always refer to the boiler manual for the information on 
adjustments and to complete the installation
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4 detecting electrode
6 heating return probe
7 heating supply probe
10 sanitary probe
14 �lling electric valve
16 sanitary �ow meter
17 circulator

18 powered diverter valve
19 pressure sensor
21 fan
24 primary exchanger safety
31 solar probe
32 high boiler probe
33 remote control (optional)

InstallationInstalare
Schema de conexiuni pentru versiunile FP

Atenţie: pentru informaţii referitoare la reglare şi pentru finalizarea instalării, consultaţi întotdeauna manualul de 
utilizare a centralei termice.

4 electrod de detectare
6 sondă retur încălzire
7 sondă tur încălzire
10  sondă acm 
14 electrovană de umplere
16 debitmetru acm
17 pompă de circulaţie

18 supapă de deviaţie motorizată
19 senzor de presiune
21 ventilator
24 siguranţă schimbător de căldură primar
31 sondă circuit solar
32 sondă centrală termică partea superioară
33 telecomandă (opţional)
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Wiring diagram FP versions

Attention: always refer to the boiler manual for the information on 
adjustments and to complete the installation
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34 solar header probe
35 solar unit circulator
36 low boiler probe

Bk = Black
Rd = Red
Gr = Red

Bl = Blue
Br = Brown
Wh = White
Gry = Grey

InstallationInstalare
Schema de conexiuni pentru versiunile FP

Atenţie: pentru informaţii referitoare la reglare şi pentru finalizarea instalării, 
consultaţi întotdeauna manualul de utilizare a centralei termice.

34 sondă panou solar
35 pompă de circulaţie grup solar
36 sondă centrală termică partea inferioară

Bk = negru
Rd = roşu
Gr = verde

Bl = albastru
Br = maro
Wh = alb
Gry = gri
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Punerea în funcţiune
Curăţarea instalaţiei
Înainte de umplerea instalaţiei, curăţaţi conductele pentru a îndepărta 
reziduurile rezultate în urma procesului de fabricaţie şi instalare. Chiar 
şi unele cantităţi mici de material străin pot constitui un catalizator şi 
pot cauza descompunerea agentului termic lichid.
• Clătiţi instalaţia pentru a îndepărta complet eventualele reziduuri.
• Goliţi complet instalaţia.

Umplerea şi clătirea instalaţiei
Umplerea şi punerea în funcţiune a instalaţiei nu pot fi efectuate decât 
în timpul procesului de extracţie a căldurii. 
• Deschideţi toate dispozitivele de închidere şi de ventilaţie, în special 
buşoanele de ventilaţie de pe racordurile panourilor solare, racordurile 
în cruce ale panoului solar şi eventual colectorul de aer.  
• Nu este permisă utilizarea exclusivă a apei în circuitul solar chiar şi 
în zonele protejate împotriva îngheţului (fără protecţie împotriva 
coroziunii)
• Agentul termic lichid este un amestec de propilenglicol, netoxic şi 
inofensiv din punct de vedere fiziologic.
• Respectaţi instrucţiunile prevăzute în fişa de siguranţă.
• Introduceţi în instalaţie agentul termic în stare lichidă prin intermediul 
unei pompe de refulare via robinetele de umplere şi evacuare; închideţi 
dispozitivele de închidere şi de ventilaţie secvenţial imediat ce din 
instalaţie iese lichid. Colectaţi lichidul care iese din robinetul de golire 
mai întâi într-un recipient separat, până când agentul termic iese 
din instalaţie, pentru a elimina apa care rămâne la nivelul panourilor 
solare. Opriţi procesul de umplere şi conectaţi robinetul de golire la 
pompa de refulare.
• Clătiţi instalaţia la o presiune de 3,5 bar timp de 2 ore pentru a scoate 
complet aerul din aceasta.
• Înainte de a finaliza procedura de umplere, reglaţi presiunea în 
instalaţie şi închideţi uşor robinetele.

Presiunea în instalaţie    
Presiunea în instalaţie depinde de înălţimea sistemului şi de presiunea 
la intrarea vasului de expansiune.
• Verificaţi presiunea şi, dacă este necesar, deschideţi robinetele 
şi reglaţi din nou presiunea; după atingerea presiunii de umplere, 
închideţi robinetele de umplere şi evacuare.  
• Asiguraţi-vă că nu mai există aer în instalaţie activând manual 
dezaeratorul în punctul cel mai înalt al acesteia. Dacă este necesar, 
repetaţi operaţiunea de clătire.
• În cazul în care este utilizat un dezaerator cu conductă de racord, 
goliţi o cantitate de lichid cel puţin egală cu volumul conductei de 
ventilaţie: 0,3 cl pentru fiecare metru al conductei de ventilaţie cu un 
diametru de 6 mm.

Punerea în funcţiune a pompei solare şi a automatizării solare  
În acest sens, respectaţi instrucţiunile aferente.
• Asiguraţi-vă că valorile de temperatură înregistrate în timpul punerii 
în funcţiune sunt plauzibile
• Asiguraţi-vă că pompa şi automatizarea circuitului solar sunt 
operaţionale
• Setaţi automatizarea, pompa şi, dacă este cazul, debitmetrul conform 
schemei hidraulice a instalaţiei.

Reglarea capacităţii
Capacitatea trebuie să fie setată în funcţie de dimensiunile câmpului 
de panouri solare şi de varianta de racordare. Suprafaţa de referinţă în 
acest caz este suprafaţa de absorbţie.
Capacitatea nominală:
(necesară pentru captarea energiei din câmpul de panouri solare în 
condiţii de radiaţie solară maximă)
30 l/m²h = 0,5 l/m²min

Reglarea vitezei  
Nu sunt permise valori mai mici decât următoarele capacităţi minime:

Racord câmp de panouri în diagonală:
30 l/m²h = 0,5 l/m²min

Respectaţi instrucţiunile corespunzătoare din capitolul: schema 
hidraulică a câmpului de panouri (din manualul furnizat).

Reglarea temperaturii
Se recomandă păstrarea temperaturii apei calde menajere la valoarea 
presetată, fapt care garantează cele mai bune performanţe ale 
aparatului.

Pentru a evita pericolul de arsuri, reglaţi vana termostatată astfel 
încât temperatura să nu depăşească 60 °C (50 °C în sala de baie) în 
punctul de prelevare.
Această prevedere este obligatorie în Franţa.

Instrucţiuni finale:
• Îndepărtaţi folia de acoperire de pe panourile solare.
• Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei.
• Completaţi procesul-verbal de punere în funcţiune.
• Oferiţi instrucţiuni managerului.

Observaţii pentru utilizator:
• Boilerul este integrat la reţeaua electrică şi permite alimentarea 
simplă cu apă caldă menajeră preparată prin intermediul energiei 
termice captate de panourile solare.
• Boilerul este conectat la sistemul de alimentare cu apă prin 
intermediul racordurilor de apă rece şi la punctul de utilizare prin 
intermediul conductelor de apă caldă.
• Apa caldă este preîncălzită sau încălzită prin intermediul energiei 
solare via schimbătorul de căldură.
• Asiguraţi-vă în mod regulat că dispozitivele de control şi reglare 
funcţionează corespunzător.
• Acţionaţi lunar robinetul, vana şi unitatea de siguranţă pentru a 
evita depunerile de calcar.

Atenţie: nu blocaţi deschiderea unităţii de siguranţă.  

Utilizaţi întotdeauna conducte de racord noi pentru racordarea la 
sistemul de alimentare cu apă; nu utilizaţi niciodată conducte uzate. 
Conductele trebuie să respecte prevederile normei EN 61770. 
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Disassembling procedure

After emptying the boiler as described in the special section, 
proceed as follows.

1. Remove the front screws
2. Remove the front panel sliding it downwards
3. Remove the side screws
4. Carry out the necessary maintenance operations (e.g. 

replacement of pump group, expansion tank)
5. Check the state of lime-scale and, if necessary, remove it through 

the upper �ange of the boiler
6. Reinstall the components inverting the disassembling 

procedure
7. Re-commission as described in the special section

MaintenanceÎntreţinere
Procedura de demontare

După golirea boilerului conform instrucţiunilor disponibile în 
secţiunea aferentă, efectuaţi următorii paşi.

1. Îndepărtaţi şuruburile din partea frontală
2. Îndepărtaţi panoul frontal, glisându-l în jos
3. Îndepărtaţi şuruburile din partea laterală
4. Efectuaţi operaţiunile de întreţinere necesare (de exemplu, 

înlocuirea grupului de pompare, a vasului de expansiune)
5. Verificaţi dacă există depuneri de calcar şi, dacă este necesar, 

îndepărtaţi-le prin flanşa superioară a boilerului
6. Remontaţi componentele urmând procedura inversă celei de 

montare 
7. Repuneţi instalaţia în funcţiune conform instrucţiunilor 

disponibile în secţiunea aferentă
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Întreţinere
Pentru fiecare intervenţie asupra boilerului, este necesară întreruperea 
alimentării cu energie electrică.

Toate intervenţiile asupra boilerului trebuie să fie efectuate de către 
personal calificat. Se recomandă semnarea unui contract de întreţinere 
şi planificarea înlocuirii unităţii de siguranţă cel târziu la intervale de 5 
ani, dacă este necesar.

Boilerul trebuie să fie golit anual (de două ori pe an dacă apa este 
tratată cu soluţie de dedurizare) în vederea
1) Verificării gradului de uzură a anodului de magneziu: dacă diametrul 
este mai mic de 10 mm sau volumul său este mai mic de 50% din cel 
iniţial, înlocuiţi-l.
2) Verificării funcţionării anodului cu sistem Protech.
3) Îndepărtării depunerilor din interiorul boilerului.

Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste operaţiuni, adresaţi-
vă instalatorului.

Golirea instalaţiei
Deconectaţi boilerul de la sistemul de alimentare cu apă
Deschideţi robinetul de apă caldă pentru a lăsa aerul să intre
Deschideţi robinetul de evacuare de pe unitatea de siguranţă

Îndepărtarea depunerilor de calcar
Dacă apa are un grad de duritate foarte ridicat, se recomandă 
îndepărtarea depunerilor de calcar cel puţin o dată la doi ani. Calcarul 
poate fi îndepărtat cu ajutorul unui aspirator prin flanşa superioară a 
boilerului. Fiţi atenţi să nu deterioraţi stratul de email.  


