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Instruções e advertências PT
Instalador
Utilizador
Manutentor

NIKE 24 ECO
O Regulamento Europeu 813/2013 prevê que
esta caldeira possa ser instalada apenas para
substituir aparelhos análogos ligados a condutas
de evacuação de fumos ramificadas existentes.
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Prezado Cliente,
Agradecemos pela escolha de um produto Immergas, de qualidade elevada, capaz de garantir bem-estar e segurança por muito tempo.
Como Cliente Immergas poderá contar sempre com o Serviço de Assistência Autorizado, que está preparado e atualizado para garantir a
constante eficiência da sua caldeira. As páginas a seguir devem ser lidas com atenção: contêm sugestões úteis para a correta utilização do
aparelho, que, se forem respeitadas, garantirão a sua satisfação com o produto Immergas.
Em caso de necessidade de intervenção e manutenção ordinária o utilizador deve contactar os Centros Autorizados: eles têm os componentes
originais e uma preparação específica recebida diretamente do fabricante.

ADVERTÊNCIAS GERAIS
Este manual contém informações importantes destinadas a:
Instalador (secção 1);
Utilizador (secção 2);
Manutentor (secção 3).
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

O utilizador deve ler atentamente as instruções da secção dedicada a ele (secção 2).
O utilizador deve limitar as intervenções no aparelho apenas àquelas explicitamente permitidas na secção dedicada.
Para a instalação do aparelho, é obrigatório entrar em contacto com pessoal habilitado e profissionalmente qualificado.
O manual de instruções é parte integrante e essencial do produto e deve ser entregue ao novo utilizador, inclusive em caso de
passagem de propriedade ou cessão.
O manual deve ser conservado com cuidado e ser consultado atenciosamente pois as advertências fornecem indicações importantes
para a segurança durante a fase de instalação, uso e manutenção.
Nos termos da legislação vigente, os sistemas devem ser projetados por profissionais habilitados, respeitando os limites dimensionais estabelecidos pela Lei. A instalação e a manutenção devem ser efetuadas em conformidade com as normas em vigor, de
acordo com as instruções do fabricante e do pessoal habilitado, profissionalmente qualificado, com competência técnica específica
no setor dos sistemas, como previsto pela lei.
A instalação ou a montagem impróprias do aparelho e/ou dos componentes, acessórios, kit e dispositivos podem ocasionar
problemas não previsíveis envolvendo pessoas, animais e objetos. As instruções que acompanham o produto devem ser lidas
atentamente para realizar uma instalação correta.
Este manual de instruções contém informações técnicas relativas à instalação dos produtos Immergas. No que diz respeito aos
outros temas associados à instalação dos próprios produtos (a título exemplificativo: segurança nos locais de trabalho, proteção
do ambiente, prevenção contra acidentes), é necessário respeitar o que determina a norma vigente e os princípios da boa técnica.
Todos os produtos Immergas são protegidos com embalagem adequada para o transporte.
O material deve ser armazenado em locais secos e protegidos contra intempéries.
Produtos que não estão íntegros não devem ser instalados.
A manutenção deve ser efetuada por pessoal técnico habilitado como, por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica Autorizado
que representa uma garantia de qualificação e profissionalismo.
O aparelho deve ser destinado somente ao uso para o qual foi expressamente previsto. Todo e qualquer tipo de uso diferente é
considerado impróprio e potencialmente perigoso.
Em caso de erros na instalação, no funcionamento ou na manutenção, devidos à negligência da legislação técnica em vigor, da
normativa ou das normativas contidas no presente manual, ou não fornecidas pelo fabricante, eximindo-o de qualquer responsabilidade contratual e extra-contratual do mesmo por eventuais danos, e declina a respetiva garantia do aparelho.

A empresa IMMERGAS S.p.A., com sede na via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) declara que os processos de conceção, fabrico, e
assistência pós-venda estão em conformidade com os requisitos da norma UNI EN ISO 9001:2015.
Para mais detalhes sobre a marcação CE do produto, envie ao fabricante o pedido de receção da cópia da Declaração de Conformidade
especificando o modelo do equipamento e a língua do país.
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O fabricante declina qualquer tipo de responsabilidade causada por erros de impressão ou transcrição e reserva o direito de realizar
modificações sem aviso prévio nos seus folhetos técnicos comerciais.
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PERIGO GENÉRICO
Observe rigorosamente todas as indicações colocadas ao lado do pictograma. O descumprimento das indicações pode
gerar situações de risco com possíveis consequentes danos materiais e à saúde do operador e do utilizador em geral.
PERIGO ELÉTRICO
Observe rigorosamente todas as indicações colocadas ao lado do pictograma. O símbolo indica componentes elétricos
do aparelho ou, neste manual, identifica ações que poderiam causar riscos de tipo elétrico.
PARTES EM MOVIMENTO
O símbolo indica componentes móveis do aparelho que podem gerar riscos.
SUPERFÍCIES QUENTES
O símbolo indica componentes do aparelho com temperatura superficial elevada que podem causar queimaduras.

SUPERFÍCIES CORTANTES
O símbolo indica componentes ou partes do aparelho que podem causar feridas de corte.

LIGAÇÃO À TERRA
O símbolo identifica o ponto do aparelho para a ligação à massa.

LER E COMPREENDER AS INSTRUÇÕES
Ler e compreender as instruções do aparelho antes de realizar qualquer operação, seguindo escrupulosamente as
indicações fornecidas.

INFORMAÇÕES
Indica sugestões ou outras informações adicionais.

MATERIAL RECUPERÁVEL OU RECICLÁVEL

O utilizador tem a obrigação de não descartar o equipamento, no final de sua vida útil, como lixo urbano, mas
entregá-lo em centros de recolha apropriados.

LUVAS DE PROTEÇÃO

STD.005566/000

PROTEÇÃO DOS OLHOS

SAPATOS DE PROTEÇÃO
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1 INSTALAÇÃO CALDEIRA.
INSTALADOR

1.1

ADVERTÊNCIAS PARA A INSTALAÇÃO.

ATENÇÃO:
Os operadores que instalam e fazem a
manutenção do aparelho são obrigados
a usar os dispositivos de proteção individual exigidos pela legislação vigente.

SIM

MANUTENTOR

UTILIZADOR

A caldeira Nike 24 Eco foi projetada unicamente para
instalações na parede, para o aquecimento e a produção de água quente sanitária para usos domésticos e
similares.
O lugar de instalação do aparelho e dos relativos acessórios Immergas deve possuir características (técnicas
e estruturais) idóneas, tais que permitam (sempre em condições
de segurança, eficácia e facilidade):
- a instalação (segundo os ditames da legislação técnica e da
normativa técnica);
- as operações de manutenção (inclusive aquelas programadas,
periódicas, ordinárias, extraordinárias);
- a remoção (até o externo em lugar destinado à carga e ao
transporte dos aparelhos e dos componentes) assim como a
eventual substituição dos mesmos com aparelhos e/ou componentes equivalentes.
A parede deve ser lisa, sem saliências e reentrâncias que permitam o acesso pela parte posterior. Não foram fabricadas para
serem instaladas em bases ou pisos (Fig. 1).
A classificação do aparelho é B11BS.
Somente empresas profissionalmente habilitadas são autorizadas a instalar aparelhos a gás Immergas. A instalação deve
ser efetuada em conformidade com a legislação em vigor,
respeitando todas as normas técnicas locais, de acordo com as
indicações da boa técnica.

STD.005566/000

ATENÇÃO:
não é permitido instalar caldeiras removidas e desativadas de outros sistemas. O
fabricante não se responsabiliza por eventuais
danos causados por caldeiras removidas de
outros sistemas nem por eventuais não conformidades de tais aparelhos.
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NÃO

1

ATENÇÃO:
verificar as condições ambientais de
operação de todas as peças relevantes
para a instalação, consultando os valores
mostrados na tabela de dados técnicos deste
manual.
ATENÇÃO:
no caso de instalação de kit ou manutenção do aparelho, efetuar sempre com
o esvaziamento do sistema e dos circuitos do
sistema e sanitário, a fim de não comprometer
a segurança elétrica do aparelho (ver o Parág.
2.9 e 2.10).
Antes da instalação, verificar se o aparelho está íntegro
e, se forem identificadas anomalias, entrar em contacto imediatamente com o revendedor. Os elementos
e materiais utilizados para a embalagem (grampos,
pregos, sacos de plástico, poliestireno expandido, etc)
devem ser mantidos fora do alcance das crianças pois
representam fontes potenciais de perigo.
Se o aparelho for instalado em um móvel, ou entre dois ou
mais móveis, deve ser deixado um espaço suficiente para as
operações usuais de manutenção; aconselha-se deixar um
espaço mínimo de 3 cm entre a estrutura de revestimento do
aquecedor de água e as paredes verticais do móvel. Acima e em
baixo da caldeira deve ser deixado um espaço suficiente para
permitir intervenções nas ligações hidráulicas e na tubagem
de evacuação de fumos (Fig. 3).

Também é muito importante que as grelhas de aspiração e os terminais de descarga não estejam obstruídos.

INSTALADOR

Nenhum objeto inflamável deve ser mantido em
proximidade do aparelho (papel, panos, plástico,
poliestireno, etc..).
A distância mínima dos materiais inflamáveis para os dutos de
descarga deve ser de pelo menos 25 cm.
Nenhum eletrodoméstico deve ser colocado em baixo da caldeira porque pode ser danificado em caso de intervenção da
válvula de segurança ou mesmo devido a fugas nas ligações
hidráulicas; o fabricante declina qualquer tipo de responsabilidade por eventuais danos causados a eletrodomésticos
decorrentes de má instalação.
Além disso, é aconselhável, pelos motivos acima referidos, não
colocar objetos de decoração, móveis, etc., em baixo da caldeira.

UTILIZADOR

Em casos de anomalia, defeitos ou funcionamento imperfeito, o aparelho deve ser desativado; entrar em contacto com
uma empresa habilitada (como, por exemplo, o Centro de
Assistência Técnica Autorizado, que possui o conhecimento
técnico específico necessário e dispõe de peças sobressalentes
originais). Não efetuar intervenções ou consertar o aparelho
sem a ajuda de profissionais especializados.
Qualquer modificação no aparelho não indicada explicitamente
nesta secção do manual é proibida.
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MANUTENTOR

Normas de instalação.
- A instalação dessas caldeiras nos quartos de dormir, nos apartamentos tipo
estúdio e nos ambientes usados como casas
de banho ou em ambientes nos quais estão
presentes geradores de calor a lenha (ou
combustíveis sólidos em geral) e em locais
adjacentes ou comunicantes, está subordinada às disposições regulamentares/legislativas
vigentes no país.
- É proibida a instalação de aparelhos utilizados com gás, condutas de descarga de fumos
e condutas de aspiração do ar de combustão
dentro de locais com risco de incêndio (por
exemplo: garagens, estacionamento), locais
potencialmente perigosos.
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MANUTENTOR

UTILIZADOR

INSTALADOR

- É proibido instalar na projeção vertical
dos planos de cozimento.
- É proibida a instalação nos seguintes
locais/ambientes que constituem partes comuns do condomínio, escadas internas ou
outros elementos que constituem vias de fuga
(por ex.: patamares, vestíbulos).
- Além disso é proibido instalar o aparelho
em locais/ ambientes que são áreas comuns
de condomínios, como por exemplo, porões,
vestíbulos, mansardas, sótãos, exceto em caso
de diferentes leis locais vigentes.
- Estas caldeiras não são adequadas para instalação em paredes de material combustível.
- As caldeiras com câmara aberta de tipo B
não devem ser instaladas em locais comerciais, de produção artesanal ou industrial
nos quais são utilizados produtos que produzem vapores ou substâncias voláteis (por
exemplo: vapores de ácidos, colas, tintas,
solventes, combustíveis, etc..) e também pó
(como, por exemplo, pó gerado durante o
processamento da madeira, pó de carvão,
de cimento, etc) que podem provocar sérios
danos aos componentes e comprometer o
funcionamento do aparelho.
- Devem ser instaladas em um ambiente onde
a temperatura não seja inferior a 0°C. Não
devem ser expostas aos agentes atmosféricos.
- Esta caldeira de tiragem natural pode ser
ligada apenas a uma conduta coletiva ramificada servida por uma multiplicidade de
utilitários em edifícios existentes. A caldeira
obtém o ar necessário para a combustão diretamente do local de instalação e está equipada com um dispositivo de interrupção de
tiragem antivento. Devido a uma eficiência
inferior, qualquer outro uso desta caldeira
deve ser evitado já poderá causar um maior
consumo energético e a custos de funcionamento mais elevados.
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DIMENSÕES PRINCIPAIS.

INSTALADOR

1.2

Legenda:
G - Alimentação a gás
AC - Saída de água quente sanitária
ACV - Entrada de água quente sanitária
kit válvula solar (Opcional)
AF - Entrada de água fria sanitária
R - Retorno do sistema
M - Ida do sistema
V - Ligação elétrica

GÁS
G
3/4”*

Largura
(mm)
440

Profundidade
(mm)
240

LIGAÇÕES
ÁGUA
INSTALASANITÁÇÃO
RIA
AC
AF
R
M
1/2”

1/2”

3/4”

UTILIZADOR

Altura
(mm)
785

3/4”

* = a caldeira é dotada de uma torneira de
gás em 90° com uniões 3/4” e conexão
de solda Ø18mm.
2

DISTÂNCIAS MÍNIMAS DE INSTALAÇÃO.

MANUTENTOR

1.3

STD.005566/000

Legenda:
A - 450 mm
B - 350 mm
C - 30 mm
D - 30 mm
E - 350 mm

3
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INSTALADOR
UTILIZADOR
MANUTENTOR
STD.005566/000

1.4 PROTEÇÃO ANTICONGELAMENTO.
Temperatura mínima -5 °C. A caldeira possui um
sistema anticongelamento que aciona a bomba e o
queimador quando a temperatura da água contida na
caldeira atinge um valor inferior a 4 °C.
Nessas condições a caldeira estará protegida do gelo até
uma temperatura ambiente de -5 °C.
Para evitar riscos de congelamento siga atenta e cuidadosamente as seguintes instruções:
- proteger contra o gelo o circuito de aquecimento introduzindo
nesse circuito um líquido anticongelante de boa qualidade,
expressamente adequado para o uso em sistemas térmicos e
com garantia do fabricante contra danos ao permutador e a
outros componentes da caldeira. O líquido anticongelamento
não deve ser prejudicial à saúde. É necessário seguir rigorosamente as instruções do fabricante do líquido no que se refere
à percentagem necessária em relação à temperatura mínima
da qual se deseja resguardar o sistema.
N.B.: o uso excessivo de glicol pode afetar o bom funcionamento do aparelho.
Deve ser realizada uma solução aquosa com classe de potencial poluição da água 2 (EN 1717:2002).
Os materiais com que é realizado o circuito de aquecimento
das caldeiras Immergas resistem aos líquidos anticongelantes
a base de glicóis etilénicos e polipropilénicos (se as misturas
forem realizadas adequadamente).
Em relação à duração e eventual eliminação siga as instruções
fornecidas pelo revendedor.
A proteção da caldeira contra fenómenos de congelamento
pode ser assegurada somente se:
- a caldeira está corretamente conectada aos circuitos de alimentação de gás e energia elétrica;
- a caldeira é continuamente alimentada;
- a caldeira não está na modalidade “off ”.
- a caldeira não está em condição de anomalia (Parág. 2.6);
Estão excluídos desta garantia danos decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica e não observância dos
preceitos relatados na página anterior.
N.B.: se a caldeira for instalada em locais onde a temperatura pode alcançar valores inferiores a 0 °C , será necessário
realizar um sistema de isolamento apropriado para os tubos
de ligação sanitária e de aquecimento.
N.B .: os sistemas de proteção contra congelamento descritos
neste capítulo são para proteção exclusiva da caldeira. A
presença destas funções e dispositivos não exclui a possibilidade de congelamento de partes do sistema ou do circuito
sanitário fora da caldeira.

G
V

AC

AF

R

M

O Kit contém:
N°2 - conexões telescópicas de 3/4” (R-M)
N°1 - conexão telescópica de 1/2” (AC)
N°1 - torneira do gás 3/4” (G)
N°1 - torneira de esfera de 1/2” (AF)
N°2 - curvas de cobre Ø 18
N°1 - tubo de ligação de gás Ø18
N°2 - curvas de cobre Ø 14
N°2 - buchas reguláveis de expansão
N°2 - ganchos de sustentação da caldeira
Guarnições e juntas O-Ring de
vedação
Legenda:
G - Alimentação do gás 3/4”
AC - Saída de água quente sanitária 1/2”
AF - Entrada de água sanitária 1/2”
R - Retorno do sistema 3/4”
M - Ida do sistema 3/4”
V - Ligação elétrica 230V-50Hz

4
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ATENÇÃO:
antes de realizar a conexão do gás é necessário realizar uma limpeza interna
meticulosa de todos os tubos do sistema de
abastecimento do combustível para remover
eventuais resíduos que poderão comprometer
o bom funcionamento da caldeira. Além disso,
é necessário verificar se o gás da rede de distribuição corresponde ao tipo de gás para o qual
a caldeira foi predisposta (ver a placa de dados
da caldeira). É importante verificar a pressão
dinâmica da rede (gás metano) utilizada para
a alimentação da caldeira que deverá ser conforme a EN 437, pois um nível insuficiente
de pressão pode afetar a potência do gerador,
causando transtornos para o utilizador.

STD.005566/000

De acordo com as normas vigentes, instalar a montante de cada conexão entre
o aparelho e o sistema de gás uma torneira para unidade utilizadora. Esta torneira,
se fornecida pelo fabricante do aparelho, pode
ser ligada diretamente ao aparelho (ou seja,
a jusante dos tubos que compõem a ligação
entre o sistema e o aparelho), de acordo com
as instruções do próprio fabricante.
O grupo de conexão Immergas, fornecido de
série, também inclui a torneira para unidade
utilizadora de gás, cujas instruções de instalação são fornecidas com o kit.
De qualquer modo, é necessário verificar se a
torneira para unidade utilizadora de gás está
conectada corretamente.

LIGAÇÃO HIDRÁULICA.

INSTALADOR

1.7

Antes de realizar as conexões da caldeira lave cuidadosamente as instalações térmicas (tubagens, radiadores,
etc..) com produtos específicos desengordurantes e
desincrustantes, capazes de remover quaisquer resíduos que possam prejudicar o bom funcionamento da
caldeira, a fim de evitar que a garantia do permutador
primário seja invalidada.
Conforme a norma técnica vigente, prescreve-se um tratamento
da água da instalação térmica e hídrica para preservar a instalação
e o aparelho das incrustações (por ex. depósitos de calcário), da
formação de lamas e outros depósitos nocivos. Para que a garantia do trocador não seja anulada, também é necessário seguir as
indicações do Parág. 1.14.

UTILIZADOR

1.6 LIGAÇÃO DE GÁS.
Nossos esquentadores são construídos para funcionar com gás
metano (G20). A tubagem de alimentação deve ser igual ou superior à conexão da caldeira 3/4”G.

ATENÇÃO:
O aparelho foi desenvolvido e projetado para operar com gás combustível
desprovido de impurezas; caso contrário, é
necessário inserir filtros adequados a montante do aparelho para restaurar a pureza do
combustível.

As ligações hidráulicas devem ser efetuadas de forma racional,
utilizando engates que encontram-se no perfil de fixação do
aquecedor de água.

ATENÇÃO:
o fabricante não se responsabiliza por
danos causados pela inserção de dispositivos automáticos.
Para satisfazer os requisitos de instalação estabelecidos pela EN
1717 em matéria de contaminação da água potável, é aconselhável
a adoção de um kit antirrefluxo IMMERGAS a ser utilizado a
montante da conexão de entrada de água fria da caldeira. Além
disso é recomendável que o fluido termovetor (por exemplo: água
+ glicol) introduzido no circuito primário da caldeira (circuito
de aquecimento) pertença às categorias 1, 2 ou 3 definidas na
norma EN 1717.
Para preservar a durabilidade e as características gerais de eficiência do aparelho recomenda-se instalar
o kit “doseador de polifosfatos” se a água da rede de
distribuição hídrica possuir características que possam
provocar a formação de depósitos calcários.

O tubo de adução do gás combustível deve ser devidamente
dimensionado e em conformidade com as normativas em vigor
para proporcionar a capacidade correta de gás para o queimador,
mesmo em condições de potência máxima do gerador, garantindo,
deste modo, o bom desempenho do aparelho (dados técnicos).
O sistema de junção deve ser realizado em conformidade com as
normas vigentes (EN 1775).
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1.5 GRUPO DE LIGAÇÃO DA CALDEIRA.
O grupo de conexão composto por tudo o que é necessário para
efetuar as conexões hidráulicas e sistema de gás do aparelho é
fornecido de série, efetuar as conexões conforme indicado na
Fig. 4 e com base no tipo de instalação a ser realizada.

INSTALADOR

1.8 LIGAÇÃO ELÉTRICA.
O aparelho tem um grau de proteção IPX5D; a segurança elétrica
máxima é obtida somente quando o aparelho está devidamente
ligado a um sistema eficaz de ligação à terra, efetuado em conformidade com as normas de segurança em vigor.

ATENÇÃO:
o fabricante declina qualquer tipo de
responsabilidade por danos causados a
pessoas ou objetos decorrentes da falta
de instalação à terra da caldeira e do não
cumprimento das normas CEI de referência.

STD.005566/000
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Verificar se a instalação elétrica é adequada à potência máxima
absorvida pelo aparelho, indicada na placa de dados que se encontra na caldeira. As caldeiras são dotadas de cabo de alimentação
de tipo “Y” desprovido de ficha.

ATENÇÃO:
O cabo de alimentação deve ser conectado a uma rede de 230V ± 10% / 50
Hz respeitando as polaridades L-N e
dessa rede que
a instalação à terra
deve ter um interruptor unipolar com
categoria III de sobretensão de acordo
com as regras de instalação.
Para a proteção contra eventuais dispersões de correntes contínuas pulsantes é necessário instalar um dispositivo de segurança
diferencial de tipo A.
Se o cabo de alimentação sofrer danos, entrar em contacto com
uma empresa habilitada (por exemplo, o Serviço de Assistência
Técnica Autorizado) para a substituição, de modo a evitar qualquer risco.
O cabo de alimentação deve seguir o percurso indicado (Fig. 5).

Se o fusível de rede precisar ser substituído na placa de bornes de
conexão, esta operação também deverá ser realizada por pessoal
qualificado: utilizar um fusível rápido de 3,15A.
Para a alimentação geral do aparelho da rede de distribuição elétrica é proibido o uso de adaptadores, multiplicadores de tomadas
e extensões elétricas.
1.9

CONTROLOS REMOTOS E CRONOTERMÓSTATOS
DE AMBIENTE (OPCIONAL)
A caldeira está configurada para a aplicação dos cronotermóstatos
de ambiente ou controlos remotos que estão disponíveis como kit
opcional (Fig. 6).
Todos os cronotermóstatos Immergas podem ser conectados com
apenas 2 fios. Ler atentamente as instruções para a montagem e o
uso contidas no kit acessório.

ATENÇÃO:
cortar a tensão do aparelho antes de
fazer qualquer conexão elétrica.
• Cronotermóstato digital Immergas On/Off.
O cronotermóstato permite:
- definir dois valores de temperatura ambiente: uma para o dia
(temperatura comfort) e uma para a noite (temperatura reduzida);
- definir um programa semanal com quatro acendimentos e
desligamentos diários;
- escolher o estado de funcionamento desejado entre as várias
alternativas possíveis:
• funcionamento manual (com temperatura ajustável)
• funcionamento automático (com programa definido).
• funcionamento automático forçado (modificando temporariamente a temperatura do programa automático).
O cronotermóstato é alimentado por meio de 2 pilhas de 1,5 V
tipo LR 6 alcalinas.

CABO
DEALIMENTAZIONE
ALIMENTAÇÃO
CAVO
5
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6

Ligação elétrica Comando Amico RemotoV2 ou cronotermóstato On/Off (Opcional). Todas as operações descritas abaixo devem
ser efetuadas somente quando o aparelho estiver desconectado da
rede de alimentação elétrica. O eventual termóstato ou cronotermóstato de ambiente On/Off deve ser ligado aos terminais 40 e 41
eliminando a ponte X40 (Fig. 16). Certifique-se de que o contacto
do termóstato On/Off seja "limpo", ou seja, independente da tensão de rede, caso contrário a placa eletrónica de regulação pode ser
danificada. O eventual Controlo Amico Remoto V2 deve ser ligado
aos bornes 44 e 41 eliminando a ponte X40 na placa eletrónica
(Fig. 16). É possível ligar à caldeira somente um comando remoto.

SONDA EXTERNA
Lei de correção da temperatura de ida de acordo com a temperatura
externa e com a regulação feita pelo utilizador da temperatura de
aquecimento.

45

58

Posição da regulação feita pelo utilizador
temperatura aquecimento
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1.10 SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA
(OPCIONAL).
A caldeira está preparada para a aplicação da sonda externa
(Fig. 7) disponível como kit opcional. Para o posicionamento da
sonda externa consultar o folheto de instruções.
A sonda pode ser diretamente ligada à instalação elétrica da caldeira e permite diminuir automaticamente a temperatura máxima de
ida para o circuito de aquecimento quando aumenta a temperatura
externa, de modo a ajustar o calor fornecido ao sistema em função
da variação da temperatura externa. A sonda externa atua sempre
quando está conectada, independentemente da presença ou do
tipo de cronotermóstato ambiente utilizado e pode funcionar em
combinação com ambos os cronotermóstatos Immergas. A relação entre temperatura de ida do sistema e temperatura externa é
determinada pela posição do seletor de aquecimento presente no
painel da caldeira (ou então no painel de comandos do CARV2 se
estiver conectado à caldeira) de acordo com as curvas representadas no diagrama (Fig. 8). A ligação elétrica da sonda externa
deve ser feita nos terminais 38 e 39 na placa de terminais situada
no painel da caldeira (Fig. 16).

UTILIZADOR

Em casos de sistema dividido em zonas por meio
do kit apropriado, o CARV2 deve ser utilizado com a
exclusão da função de termorregulação, ou seja, deve
ser definido na modalidade On/Off.

É obrigatório, em casos de utilização do Controlo Remoto AmicoV2 ou qualquer crono-termóstato On/Off
preparar duas linhas separadas ao abrigo das normas
em vigor em matéria de instalações elétricas. As tubagens da caldeira nunca devem ser utilizadas como tomadas
de terra do sistema elétrico ou telefónico. Controlar para que
isto não ocorra antes de executar a conexão elétrica da caldeira.

MANUTENTOR

• Controlo Remoto AmicoV2 (CARV2) com funcionamento de
cronotermóstato climático.
O painel do CARV2 permite ao utilizador, além das funções
descritas no item anterior, ter sob controlo e ao alcance todas
as informações importantes relativas ao funcionamento do
aparelho e do sistema de aquecimento, dando a possibilidade de
intervir confortavelmente e alterar os parâmetros previamente
definidos, sem a necessidade de deslocar-se no local onde está
instalado o aparelho. O painel é dotado de auto-diagnóstico
para facilitar o processo de monitorização do aparelho e exibir
portanto no ecrã eventuais anomalias durante o funcionamento.
O cronotermóstato climático instalado no painel remoto permite
ajustar a temperatura de ida para o circuito de aquecimento em
função das necessidades reais do(s) ambiente(s), de modo a
obter o valor da temperatura desejado com extrema precisão,
proporcionando portanto uma redução do custo operacional.
O CARV2 é alimentado diretamente a partir da caldeira através
dos 2 fios que também são usados para a transmissão de dados
entre a caldeira e o dispositivo.

8
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1.11 VENTILAÇÃO DOS LOCAIS.
É indispensável que no local onde a caldeira está instalada haja a
quantidade solicitada de ar, necessária para regular a combustão
do gás e a ventilação do local. O fluxo natural do ar é realizado
diretamente através de:
- aberturas permanentes efetuadas em paredes do local a ventilar,
com comunicação com o ambiente externo;
- condutas de ventilação, individuais ou coletivas, ramificadas.
O ar de ventilação deve ser extraído diretamente de ambientes
externos, em área distante de fontes de poluição. O fluxo natural
do ar é permitido também de modo indireto, através da extração
de ar de locais adjacentes ao local a ventilar. Para ulteriores informações referentes à ventilação dos locais seguir as prescrições
da norma em vigor.
Evacuação do ar viciado.
Nos locais onde os aparelhos a gás estão instalados
pode ser necessário, além da introdução de ar de
combustão, também a evacuação do ar viciado, com
a consequente introdução de uma quantidade igual de
ar limpo e não viciado. Isto deve ser feito respeitando
as prescrições das normas técnicas em vigor.
1.12 EVACUAÇÃO DOS PRODUTOS DA COMBUSTÃO:
CANAIS DE FUMO E CONDUTAS DE EVACUAÇÃO
DE FUMOS COLETIVAS RAMIFICADAS.
O Regulamento Europeu 813/2013 prevê que esta caldeira possa
ser instalada apenas para substituir aparelhos análogos ligados a
condutas de evacuação de fumos ramificadas existentes.
Conexão a condutas coletivas ramificadas.
A conexão dos aparelhos a uma conduta coletiva ramificada é
realizada através de canais de fumo.
Se forem utilizados os tubos para a evacuação de fumos já
existentes, estes devem estar em perfeito estado de eficiência e
perfeitamente limpos, pois as eventuais escórias destacam-se das
paredes durante o funcionamento e podem obstruir a passagem
de fumos, causando situações perigo para o utente.
Os canais de fumo devem ser ligados à conduta de evacuação
dos fumos no mesmo local onde o aparelho está instado, ou, no
máximo, em local adjacente e:
- devem cumprir as normas vigentes;
- devem estar em conformidade com a norma EN 1856-2;
- devem ter ao longo de todo o seu comprimento um diâmetro não inferior ao de saída do aparelho (neste caso, D = 130
mm).
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1.13 DISPOSITIVO DE CONTROLO DA DESCARGA DE
FUMOS.
Importante: É proibido desativar o dispositivo de controlo de
descarga de fumos. Cada parte deste dispositivo, se deteriorado,
deve ser substituído com peças originais. Em caso de intervenções frequentes do dispositivo de controlo de descarga de fumos,
verificar o tubo de descarga de fumos e a ventilação do local onde
a caldeira está instalada.
N.B.: para o bom funcionamento da caldeira, o conduto ao qual
está associado a caldeira deve haver uma depressão mínima
equivalente para a tiragem de 1 metro de tubo vertical com
diâmetro de 130 mm.
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1.14 ENCHIMENTO DO SISTEMA.
Após a execução das ligações da caldeira, efetuar o enchimento
do sistema mediante a torneira de enchimento (Porm. 7 Fig. 12).
O enchimento deve ser efetuado lentamente, de modo que as
bolhas de ar contidas na água possam libertar-se e sair através
dos sistemas de alívios da caldeira e da instalação de aquecimento.
A caldeira é dotada de uma válvula de alívio automática situada no
mecanismo circulador. Certifique-se de que a tampa esteja desapertada.
Abrir sucessivamente as válvulas de alívio dos radiadores.
As válvulas de purga dos radiadores devem ser fechadas quando
delas começa a sair apenas água.
A torneira de enchimento deve ser fechada quando o manómetro
da caldeira indicar uma pressão equivalente a 1,2 bar.
N.B.: durante essas operações, ativar as funções de purga automática presentes na caldeira.
1.15 COLOCAÇÃO EM FUNÇÃO DO SISTEMA DE GÁS.
Para a colocação em serviço do sistema é necessário referir-se às
normas técnicas em vigor.
1.16 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DA CALDEIRA
(ACENDIMENTO).
Para a colocação em serviço da caldeira (as operações referidas
a seguir devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado e
apenas na presença dos encarregados das operações):
- verificar a estanquidade do sistema interno em função das indicações fornecidas pelas normas em vigor;
- verificar se o gás utilizado corresponde ao tipo de gás para o qual a
caldeira foi predisposta;
- verificar a ligação a uma rede 230V- 50Hz, o respeito da polaridade
L-N e a correta ligação à terra;
- verificar se foram eliminadas todas as causas externas que podem
provocar formações de bolsas de combustível;
- efetuar o acendimento da caldeira e controlar todo o processo;
- verificar se a capacidade do gás e as relativas pressões estão em
conformidade com os valores indicados no manual (Parág. 4.1);
- verificar a intervenção do dispositivo de segurança em caso de
falta de gás e o relativo tempo de intervenção;
- verificar o funcionamento do interruptor geral situado a montante da caldeira e na caldeira;
- certificar-se de que os terminais de aspiração e/ou descarga (se
houver) não estejam obstruídos;
Não ativar o sistema se somente um destes controlos for negativo.

Regulação do dispositivo by-pass (Porm. 20 Fig. 12). A caldeira
sai da fábrica com o by-pass aberto.
Se houver necessidade para atender exigências específicas, é
possível regular o by-pass do mínimo (by-pass fechado) para o
máximo (by-pass aberto). Efetuar o ajuste mediante utilização
de uma chave de fenda simples, girando em sentido horário o
dispositivo by-pass, abre-se, em sentido anti-horário, fecha-se.
Visualização do estado de funcionamento. Durante o funcionamento normal o led de estado (2) está aceso de cor verde, os quatro
leds amarelos (3) indicam o consumo do circulador conforme a
seguinte tabela:
Led circulador
Y

Y

Y

Y

On On Off Off Off
G

Y

Y

Y

Y

On On On Off Off

G

Y

Y

Y

Y

Y

Y

25 ÷ 50 %

Y

Y

Y

On On On Off Off
G

Y

Y

Y

Y

On On On On Off
G

Y

Y

Y

Y

On On On On On
G

Y

Y

Y

Não utilizar

Curva constante velocidade 2

Curva constante velocidade 3
(predeterminado)

Y

On On On Off On

Curva constante velocidade 4

Curva constante: o circulador funciona mantendo a velocidade
constante.
Bloqueio do botão de seleção. O botão possui uma função que
bloqueia o seu funcionamento para impedir modificações acidentais. Para bloquear o painel de controlo é necessário pressionar
durante mais de 10 segundos (durante os quais a configuração
atual pisca) o botão (1); o bloqueio é indicado através da intermitência de todos os leds do painel de controlo. Para desbloquear
o botão, pressioná-lo novamente durante mais de 10 segundos.
Diagnóstico em tempo real: em caso de mau funcionamento, os
leds fornecem informações sobre o estado de funcionamento do
circulador, conforme a tabela (Fig. 10):

Y

On On On On Off
G

0 ÷ 25 %

Y

50 ÷ 75 %

Y

On On On On On

MANUTENTOR

G

Absorção

G

Descrição
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O circulador é equipado com uma eletrónica de comando que permite configurar funções avançadas. Para o correto funcionamento,
é necessário escolher o tipo de funcionamento mais apropriado
para o sistema e selecionar a velocidade dentro da faixa disponível,
privilegiando a poupança energética.

Led circulador

75 ÷ 100 %

Seleção da modalidade de funcionamento. Para ver a modalidade
de funcionamento atual basta pressionar uma vez o botão (1).
Para modificar a modalidade de funcionamento pressionar o
botão dos 2 aos 10 segundos até que pisque a configuração atual,
em seguida cada vez que se pressiona o botão percorrem-se ciclicamente todas as funções possíveis. Após alguns segundos sem
realizar nenhuma operação, o circulador memoriza a modalidade
selecionada e retorna à visualização de funcionamento.
Atenção: O circulador tem incorporado várias modalidades de
funcionamento, no entanto é necessário escolher a modalidade de
funcionamento com curva constante segundo a tabela seguinte.
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1.17 BOMBA DE CIRCULAÇÃO.
A caldeira é fornecida com um circulador equipado com regulador
de velocidade.
Estas configurações são adequadas para a maior parte dos sistemas.

Legenda:
1 - Botão de seleção das funções
2 - Led de cor verde (G) / vermelha (R)
3 - 4 Led de cor amarela (Y)
9
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Led circulador
(primeiro led vermelho)

R

Y

Y

Y

Descrição

Y

Y

Y

Circulador bloqueado

Situação anómala (o circulador
continua a funcionar).
Tensão fora da faixa
baixa tensão de alimentação

Y

On Off Off On Off
R

Y

Y

Y

Y

Controlar a alimentação elétrica

O circulador foi bloqueado devi- Controlar a alimentação elétrica;
do a alimentação demasiado bai- se a anomalia persistir, substituir
xa ou mau funcionamento grave o circulador

Anomalia elétrica
(Circulador bloqueado)

On Off On Off Off

Solução

Esperar até que o circulador realize as tentativas de desbloqueio
O circulador não consegue automático ou desbloquear mareativar-se automaticamente nualmente o veio do motor através
devido a uma anomalia
do parafuso no centro da cabeça.
Se a anomalia persistir, substituir
o circulador.

Y

On Off Off Off On

R

Diagnóstico

Carga hidráulica disponível para a instalação.
By-pass aberto

MANUTENTOR

Carga hidráulica (kPa)

A3

A2
A1

V3
V2
V1

Potência absorvida circulador (W)
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Fluxo (l/h)

Carga hidráulica (kPa)

A3

A2
V3

A1
V2

STD.005566/000

V1

Potência absorvida circulador (W)

By-pass fechado

Legenda:
V1 = Altura Manométrica disponível ao
sistema com circulador na velocidade 2
V2 = Altura Manométrica disponível ao
sistema com circulador na velocidade 3
V3 = Altura Manométrica disponível ao
sistema com circulador na velocidade 4
A1 = Potência absorvida pelo circulador na
velocidade 2
A2 = Potência absorvida pelo circulador na
velocidade 3
A3 = Potência absorvida pelo circulador na
velocidade 4

Fluxo (l/h)
11
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1.18 KITS DISPONÍVEIS A PEDIDO.
• Kit de válvulas de interceptação do sistema. As válvulas de interceção devem ser inseridas nos tubos de fornecimento e retorno
do grupo de ligação (a caldeira está preparada e regulada de
fábrica para a instalação das mesmas). Este kit é muito útil durante as intervenções de manutenção pois permite que somente
a caldeira seja esvaziada, não sendo necessário o esvaziamento
de toda a instalação.
• Kit doseador de polifosfatos. O doseador de polifosfatos reduz a
formação de incrustações calcárias, mantendo as condições de
permuta térmica e produção de água quente sanitária inalteradas
ao longo dos anos. A caldeira está predisposta para a aplicação
do kit doseador de polifosfatos.
N.B.: é um tipo de tratamento e condicionamento químico da
água quente sanitária, se previsto nas normas vigentes.
• Kit da central dos sistemas por zona. Se o nosso cliente quiser
dividir o sistema de aquecimento em mais zonas (até um máximo de três), para que elas sejam abastecidas com regulações
independentes, e para manter uma vazão de água apropriada
para cada zona, a Immergas fornece mediante solicitação o kit
de sistemas por zona.
Todos os kits mencionados acima são fornecidos completos e
juntamente ao manual de instruções para a correta instalação e
utilização.
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1.19 COMPONENTES CALDEIRA.

STD.005566/000

Legenda:
1 - Exaustor de fumos
2 - Pressóstato sistema
3 - Circulador da caldeira
4 - Fluxóstato sanitário
5 - Válvula gás
6 - Sonda sanitária
7 - Torneira enchimento sistema
8 - Termóstato fumos
9 - Sonda mandada
10 - Permutador primário

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-

Termóstato de segurança
Câmara de combustão
Velas de ignição e deteção
Vaso de expansão do sistema
Queimador
Válvula de alívio do ar
Permutador sanitário
Válvula a três vias (motorizada)
Válvula esvaziamento instalação
By-pass
Válvula de segurança 3 bar

12
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ATENÇÃO:
• Mantenha a caldeira fora do alcance
de vapores diretos provenientes de
fogões e superfícies de cozimento.
• O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade não inferior a 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou sem experiência
ou conhecimentos necessários, desde que
estejam sob vigilância ou após terem recebido instruções relativas ao uso seguro do
aparelho e à compreensão dos perigos inerentes a ele. As crianças não devem brincar
com o aparelho. A limpeza e manutenção
destinadas a serem realizadas pelo utilizador
não devem ser realizadas por crianças sem
supervisão.
• Como boa prática de segurança, certificar-se
de que os terminais de aspiração-ar/descarga-fumos (se houver) não estejam, ainda que
temporariamente, obstruídos.
• Para desativar a caldeira temporariamente
é necessário:
a) efetuar o esvaziamento da instalação
hídrica, onde não é previsto o uso de
produtos anticongelamento;
b) efetuar a interrupção das alimentações
elétrica, hídrica e de gás.
• No caso de obras ou manutenção de estruturas situadas em proximidade de tubos
ou dispositivos para descarga dos fumos e
relativos acessórios, desligar o aparelho e
entrar em contacto com pessoal qualificado
após a conclusão dos trabalhos para uma
verificação da eficiência dos tubos e de todos
os dispositivos.
• Não limpar o aparelho e seus componentes
com produtos e substâncias facilmente inflamáveis.
• Não armazenar ou deixar recipientes e substâncias inflamáveis no local de instalação do
aparelho.

ATENÇÃO:
A utilização de um componente qualquer que utilize energia elétrica implica
o cumprimento de algumas regras fundamentais, descritas a seguir:
- não tocar o aparelho com partes do corpo
molhadas e nem se estiver descalço;
- Não puxar os cabos elétricos e proteger o
aparelho contra os fenómenos atmosféricos
(chuva, sol, etc..);
- O cabo de alimentação do aparelho nunca
deve ser substituído pelo utente;
- Se o cabo estiver danificado, desligar o aparelho e entrar em contacto exclusivamente com
pessoal técnico competente e qualificado
para a substituição do mesmo;
- se o aparelho não for utilizado por um determinado período, desligar o interruptor
de alimentação elétrica.
ATENÇÃO:
a água a temperaturas acima de 50 ° C
pode causar queimaduras graves. Verificar sempre a temperatura da água antes de
qualquer uso.
As temperaturas indicadas no ecrã têm uma tolerância
de +/- 3°C em virtude de condições ambientais não
atribuíveis à caldeira.
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ADVERTÊNCIAS GERAIS.

UTILIZADOR

2.1

• Não abrir nem adulterar o aparelho.
• Não desmontar nem adulterar as condutas de aspiração e descarga.
• Utilizar apenas os dispositivos da interface
do utilizador listados nesta secção do manual.
• Não subir no aparelho, não utilizar o aparelho como base de apoio.

MANUTENTOR

DE USO E
2 INSTRUÇÕES
MANUTENÇÃO.

INSTALADOR
UTILIZADOR
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ATENÇÃO:
na presença de cheiro de gás em edifícios:
- fechar o dispositivo de intercetação do contador de gás ou o dispositivo principal de
intercetação;
- se possível, fechar a válvula de fechamento do
gás no produto;
- se possível, abrir portas e janelas e criar uma
corrente de ar;
- não usar chamas abertas (exemplo: isqueiros,
fósforos);
- não fumar;
- não utilizar interruptores elétricos, fichas,
campainhas, telefones e interfones do edifício;
- entrar em contacto com um técnico habilitado (por exemplo, o Serviço de Assistência
Técnica Autorizado).
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ATENÇÃO:
se sentir cheiro de queimado ou perceber fumaça saindo do aparelho, desligar
o aparelho, desligar a fonte de alimentação elétrica, fechar a torneira de gás principal, abrir
as janelas e chamar uma empresa autorizada
(por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica
Autorizado).
ATENÇÃO:
O produto no fim de vida não deve ser
eliminado como os normais resíduos
domésticos nem abandonado pelo
ambiente, mas deve ser removido por uma empresa profissionalmente habilitada, conforme
previsto na legislação vigente. Para as instruções de eliminação dirigir-se ao fabricante.

UTILIZADOR

INSTALADOR
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2.4 PAINEL DE COMANDOS.

Legenda:
1 - Seletor de temperatura de
aquecimento
2 - Seletor de temperatura de água quente
sanitária
3 - Botão On/ Stand-by/Off
4 - Botão Verão / Inverno
5 - Botão de Reset
6 - Botão Boost
7 - Funcionamento em modalidade verão
8 - Caldeira em modalidade Stand-by
9 - Funcionamento em modalidade
inverno

10 - Caldeira bloqueada: é necessário
desbloqueá-la através do botão
“RESET”
11 - Símbolo de presença da chama e
respetiva escala de potência
12 - Funcionamento com fase de aquecimento ambiente ativa
13 - Função solar ativada
14 - Presença de anomalia
15 - Função de limpeza da chaminé
ativada

16 - Funcionamento com fase de produção
de água quente sanitária ativa
17 - Temperatura da água quente sanitária
definida
18 - Caldeira ligada à unidade de comando
remoto V2 (opcional)
19 - Funcionamento com sonda de temperatura externa ativada (opcional)
20 - Função Boost ativada
21 - Temperatura de aquecimento definida
22 - Manómetro caldeira

13
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INSTALADOR

2.5 UTILIZAÇÃO DA CALDEIRA.
Antes de efetuar a ligação certifique-se de que a instalação esteja
repleta de água, que o indicador do manómetro (Fig. 13 Ref. 22)
indique um valor compreendido entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Abra a válvula de gás a montante da caldeira.
- Pressionar o botão ( ) até o ecrã acender; quando isso acontece, a caldeira retorna ao modo de funcionamento anterior ao
desligamento (Off).
- Se a caldeira estiver em stand-by, pressionar novamente o botão
( ) para ativá-la, do contrário, passar ao ponto sucessivo.
- Pressionar o botão (
) na sequência e colocar a caldeira na
posição verão ( ) ou inverno ( ).

STD.005566/000

MANUTENTOR

UTILIZADOR

• Verão ( ): com esta definição a caldeira funciona apenas para
produção de água quente sanitária, a temperatura é ajustada
através do seletor (Fig. 13 Ref. 2) e a relativa temperatura é
visualizada no ecrã através do indicador (Fig. 13 Ref. 17).
Durante a solicitação de água quente sanitária acende-se o indicador (

), durante o acendimento do queimador acende-se o

) de presença da chama e relativa escala de
indicador (
potência e o indicador (Fig. 13 Ref. 17) mostra a temperatura
instantânea calculada na saída do permutador primário.
• Inverno ( ): com esta definição a caldeira funciona para a
produção de água quente sanitária e ademais para o aquecimento
ambiente. A temperatura da água quente sanitária regula-se
sempre através do seletor (Fig. 13 Ref. 2), a temperatura do aquecimento regula-se através do seletor (Fig. 13 Ref. 1) e a relativa
temperatura é visualizada no ecrã através do indicador (Fig. 13
Ref. 21).
Durante a solicitação de água quente sanitária acende-se o indicador (
), durante o acendimento do queimador acende-se o
indicador (
) de presença da chama e relativa escala de
potência e o indicador (Fig. 13 Ref. 21) mostra a temperatura
instantânea calculada na saída do permutador primário. Durante
a fase de aquecimento a caldeira, caso a temperatura da água
contida na instalação fosse suficiente para aquecer os radiadores,
pode funcionar somente com a ativação do mecanismo circulador da caldeira (indicador 12 aceso).
A partir deste momento a caldeira funciona automaticamente.
Caso não hajam solicitações de calor (aquecimento ou produção
de água quente sanitária), a caldeira ativa a função de “espera”, que
equivale a caldeira alimentada sem a presença da chama. Cada
vez que o queimador for aceso o relativo símbolo (
) de
presença da chama e a relativa escala de potência são mostrados
no ecrã.
• Funcionamento com Controlo Remoto AmicoV2 (CARV2)
(Opcional). Quando o CARV2 está conectado, aparece no ecrã
); os parâmetros de regulação da caldeira poo símbolo (
dem ser definidos no painel de controlo do CARV2, no entanto,
permanece ativo no painel de comandos da caldeira o botão
”, o botão ( ) para o desligamento (apenas modalidade
“
“off ”) e o ecrã onde é visualizado o estado de funcionamento.
Atenção: Se a caldeira é desligada (“off ”) através do CAR V2
é exibido o símbolo de erro de conexão “CON”, o CARV2 em
todos os casos é mantido alimentado de modo a não perder os
programas armazenados.
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). Esta função é ativada automatica• Funcionamento solar (
mente quando a caldeira deteta uma sonda na entrada sanitária
(opcional) ou se o valor do parâmetro “Atraso para ligação solar”
é superior a 0 segundo.
Durante uma solicitação a caldeira não acende-se se a água
que sai é suficientemente quente; no ecrã é exibido o símbolo
) e o símbolo da função solar (
)
de tomada sanitária (
acende-se de forma intermitente.
Quando a temperatura da água fornecida pelo sistema solar é
inferior à temperatura ajustada e requerida a caldeira acende-se
e o símbolo da função solar permanece aceso.
• Função Booster (
). A caldeira é equipada com uma função que, uma vez ativada, acende ciclicamente a caldeira para
pré-aquecer o permutador sanitário, de modo a ter água quente
disponível num curto período de tempo. Para ativar a função,
basta pressionar o botão Boost (Fig. 13 Ref. 6) e no ecrã acendese o relativo símbolo (
).
Atenção: a ativação desta função, na presença de água cujas
características podem provocar o aparecimento de depósitos
calcários, pode causar um possível entupimento precoce do
permutador sanitário (ver o Parág. 1.7).
• Funcionamento com sonda externa opcional (
). Se a instalação é dotada de uma sonda externa opcional a temperatura de
fornecimento para o aquecimento ambiente da caldeira é gerida
pela sonda externa em função da temperatura exterior (Parág.
1.10). É possível alterar a temperatura de ida selecionando a
curva de funcionamento mediante o seletor (Fig. 13 Ref. 1)
selecionando um valor de “0 a 9” (Fig. 13).
Na presença de uma sonda externa é exibido no ecrã o relativo
símbolo (
). Durante a fase de aquecimento, se a temperatura da
água contida na instalação for suficiente para aquecer os radiadores,
a caldeira poderá funcionar apenas com a ativação do circulador.
• Modalidade “stand-by”. Pressionar o botão (Fig. 13 Ref. Pressione a tecla (3) até que seja exibido o símbolo ( ), a partir desse
momento a caldeira permanece inativa: as funções de proteção
anticongelamento, antibloqueio da bomba e da válvula de três
vias e exibição de eventuais anomalias permanecem, de qualquer
modo, garantidas.

ATENÇÃO:
nessas condições a caldeira deve ser
considerada ainda sob tensão.
• Modalidade “off ”. Mantendo o botão ( ) pressionado por 8
segundos o ecrã desliga-se e a caldeira é completamente desligada. Nesta modalidade as funções básicas de segurança não são
garantidas.

ATENÇÃO:
nessas condições a caldeira deve ser
considerada ainda sob tensão.
• Funcionamento do ecrã. Durante a utilização do painel de
controlo ou em caso de acendimento do queimador o ecrã ilumina-se, após 15 segundos de inatividade a intensidade do brilho
diminui e permanecem exibidos apenas os símbolos das funções
ativadas: é possível alterar o modo de iluminação mediante o
parâmetro P2 no menu definições pessoais da placa eletrônica.

Anomalia sinalizada

Causa
Em caso de solicitação de aquecimento do ambiente ou produção de água quente sanitária, a caldeira não se acende dentro
do tempo preestabelecido. No primeiro acendimento ou após
não utilização prolongada do aparelho pode ser necessário
intervir para eliminar o bloqueio.

Estado da caldeira / Solução

01

Bloqueio falha
acendimento

02

Bloco da função do
Se ocorrer uma anomalia devido a um excessivo sobreaquecimentermostato de segurança
to interno durante o funcionamento normal, a caldeira entra em Pressionar o botão de Reset (1)
(sobreaquecimento NTC
condição de bloqueio.
ida/retorno)

03

Anomalia no termóstato
de uma anomalia ocorrer um sobreaquecimento excessivo Pressionar o botão de Reset (1).
dos fumos

Pressionar o botão de Reset (1)

04
05

STD.005566/000

06

Anomalia genérica da
placa da caldeira
Anomalia na sonda
ida
Anomalia na sonda
sanitário

08

N° máximo de
zeramentos

10

Pressão do sistema
insuficiente

15

Erro de configuração

20

Bloqueio chama parasita

24

Anomalia na botoeira

27

Circulação
insuficiente

UTILIZADOR

Durante o normal funcionamento do sistema, se por causa

dos fumos, a caldeira será bloqueada.
Avaria no termostato de segurança contra (sobretemperaA caldeira não arranca (1).
tura), anomalia no sistema de controle da chama.

A placa deteta uma anomalia na sonda NTC de ida.

A caldeira não arranca (1)

A placa deteta uma anomalia na sonda NTC de funcionamento A caldeira continua a produzir água quente
sanitário. Nesse caso também é inibida a função anticongelamento sanitária, mas com baixo rendimento (1)
É possível redefinir a anomalia até 5 vezes
consecutivas; a seguir, esta função é inibida por pelo menos uma hora e é possível
Número de resets disponíveis já realizados.
efetuar uma nova tentativa a cada hora,
para no máximo 5 tentativas. Ao cortar
e fornecer novamente a alimentação ao
aparelho são recuperadas 5 tentativas.
Verificar no manómetro da caldeira se a
Não é detetada uma pressão da água no circuito de aquecimento pressão do sistema está compreendida ensuficiente para garantir o correto funcionamento da caldeira.
tre 1÷1,2 bar e eventualmente restabelecer
a correta pressão.

Caso as condições normais de funA placa deteta uma anomalia ou incongruência na fiação cionamento sejam restabelecidas a
elétrica da caldeira e não arranca.
caldeira reiniciará sem a necessidade
de efetuar o reset (1).
Ocorre em caso de dispersão no circuito de deteção ou anomalia
Pressionar o botão de Reset (1)
no controlo da chama.
Caso as condições normais de funcionamento sejam restabelecidas a caldeira
A placa deteta uma anomalia na botoeira.
reiniciará sem a necessidade de efetuar o
reset (1).
Ocorre quando há um sobreaquecimento da caldeira devido à
circulação insuficiente de água no circuito primário; as causas
podem ser:
- circulação insuficiente instalação: certifique-se de que o circuito
Pressionar o botão de Reset (1).
de aquecimento não esteja obstruído e o sistema seja perfeitamente livre de ar (purgado);

- mecanismo circulador bloqueado; é necessário desbloquear o
mecanismo.
(1) Se o bloqueio ou a anomalia persistir, entrar em contacto com uma empresa habilitada (por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica
Autorizado)
(2) É possível verificar esta anomalia apenas na lista dos erros presente no menu “Informações”
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Código
de Erro
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2.6 SINALIZAÇÃO DE DEFEITOS E ANOMALIAS.
A detecção de uma eventual anomalia é exibida mediante a ligação
intermitente do indicador (
) e código de erro correspondente
(21) de acordo com a tabela a seguir.
O código de erro no eventual controlo remoto (CARV2) será exibido por um código numérico precedido ou seguido pela letra E
(por ex.: CARV2 = Exx).

STD.005566/000

Anomalia sinalizada

Causa

31

Perda de
comunicação com o
comando remoto

Ocorre no caso de conexão a um controlo remoto não compatível ou no caso de queda de comunicação entre a caldeira
e o comando remoto.

37

Baixa tensão de
alimentação

Verifica-se quando a tensão de alimentação é inferior aos
limites mínimos permitidos para o correto funcionamento
da caldeira.

Estado da caldeira / Solução
Cortar e fornecer novamente tensão à
caldeira. Se durante o reacendimento
não for detetado o Comando Remoto,
a caldeira passará para a modalidade de
funcionamento local, ou seja, utilizará
os comandos presentes no painel de comandos. Neste caso não é possível ativar
a função “Aquecimento” (1).
Caso as condições normais de funcionamento sejam restabelecidas a caldeira
reiniciará sem a necessidade de efetuar
o reset (1)

Ocorre quando a caldeira é ligada de forma apropriada mas
Caso as condições normais de funcioacontece um desligamento inesperado da chama do queimador;
namento sejam restabelecidas a caldeira
38
Perda do sinal da chama é efetuada uma tentativa de nova ignição e caso as condições
reiniciará sem a necessidade de efetuar o
normais de funcionamento sejam restauradas a caldeira reinireset (1) (2)
ciará sem a necessidade de pressionar a tecla “reset”.
Ocorre quando o erro “Perda do sinal da chama (38)” ocorre
Pressionar o botão de Reset; antes de
Bloqueio por perda de
43
várias vezes consecutivas, em um intervalo de tempo preestareativar-se, a caldeira faz um ciclo de
sinal da chama
belecido.
pós-ventilação. (1)
Bloqueio por superação Ocorre quando a válvula de gás permanece aberta durante um
acumulação tempo
tempo superior ao previsto para o seu funcionamento normal
44
Pressionar o botão de Reset (1)
máximo aberturas
sem
próximas válvulas gás
que a caldeira se acenda.
Bloqueio devido à
Ocorre quando a válvula de gás permanecer aberta por um
tempo parcial máximo
44
intervalo de tempo superior àquele presumido e a caldeira Pressionar o botão de Reset (1).
de abertura da válvula
não se acende.
de gás
(1) Se o bloqueio ou a anomalia persistir, entrar em contacto com uma empresa habilitada (por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica
Autorizado)
(2) É possível verificar esta anomalia apenas na lista dos erros presente no menu “Informações”
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Código
de Erro
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RESTABELECIMENTO DA PRESSÃO DO SISTEMA
DE AQUECIMENTO.
Verificar periodicamente a pressão da água da instalação. O
ponteiro do manómetro da caldeira deve indicar um valor compreendido entre 1 e 1,2 bar.
Se a pressão for inferior a 1 bar (com o sistema frio) será necessário
efetuar o restabelecimento através da torneira situada na parte
inferior da caldeira (Porm. 7 Fig. 12).
N.B.: fechar a torneira após a operação.
Se a pressão atinge valores próximos a 3 bares há um risco de
intervenção da válvula de segurança.
Nesse caso, retirar a água através de uma válvula de purga do
ar de um radiador até colocar a pressão em 1 bar ou solicitar a
intervenção de pessoal qualificado profissionalmente.
Se as perdas de pressão ocorrerem com frequência, solicite a
intervenção de pessoal técnico competente e qualificado pois a
eventual perda na instalação deve ser detetada e eliminada.

2.12 LIMPEZA DO REVESTIMENTO.
Para limpar o revestimento da caldeira utilize panos húmidos e
sabão neutro. Não utilizar detergentes abrasivos ou sabão em pó.
2.13 DESATIVAÇÃO DEFINITIVA.
Em caso de desativação definitiva da caldeira um técnico competente e qualificado deve fazer as respetivas operações e verificar
se as alimentações elétrica, hídrica e de combustível foram previamente desinseridas.

2.9 ESVAZIAMENTO DA INSTALAÇÃO.
Para efetuar a operação de esvaziamento da caldeira, atuar na
respetiva torneira de esvaziamento (Porm. 19 Fig. 12).
Certifique-se de que a torneira de enchimento esteja corretamente
fechada antes de efetuar a operação de esvaziamento.

MANUTENTOR

ATENÇÃO:
Se o glicol tiver sido inserido no circuito do sistema, certifique-se de que seja
eliminado na descarga de águas residuais de
acordo com a norma EN 1717
2.10 ESVAZIAMENTO NO CIRCUITO SANITÁRIO.
Para fazer esta operação, fechar sempre a montante do aparelho
a entrada de água fria sanitária.
Abrir um torneira qualquer de água quente sanitária para permitir
que a pressão seja descarrega no circuito.

VISTA INFERIOR

TORNEIRA DE
ENCHIMENTO
TORNEIRA DE
ESVAZIAMENTO

STD.005566/000
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2.8

2.11 PROTEÇÃO ANTICONGELAMENTO.
A caldeira é dotada de uma função anticongelamento que ativa
automaticamente o queimador quando a temperatura atinge um
valor inferior a 4 °C e para ao exceder 42°C. A função anticongelamento é garantida se o aparelho estiver a funcionar corretamente
em todas as suas partes, que não esteja em estado de “bloqueio”, e
não está na modalidade “off ”. Para evitar que o sistema funcione
no caso de uma ausência prolongada, é necessário esvaziar completamente o sistema ou adicionar substâncias anticongelamento
à água do sistema de aquecimento. Em ambos os casos, o circuito
sanitário da caldeira deve ser esvaziado. Caso seja necessário esvaziar frequentemente o sistema, é indispensável que o enchimento
seja efetuado com água devidamente tratada para evitar depósitos
de calcário devidos à dureza da água utilizada.

TORNEIRA DO GÁS

UTILIZADOR

2.7 DESLIGAMENTO DA CALDEIRA.
Desligar a caldeira colocando-a na modalidade “off ”, desinserir o
interruptor omnipolar externo à caldeira e fechar a torneira do gás
a montante do aparelho. Não deixar a caldeira desnecessariamente
conectada no caso de não utilização por longos períodos de tempo.

TORNEIRA DE ENTRADA DA ÁGUA SANITÁRIA
14
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PARA A
3 INSTRUÇÕES
MANUTENÇÃO E A

MANUTENTOR

UTILIZADOR
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VERIFICAÇÃO INICIAL.
3.1

ADVERTÊNCIAS GERAIS.

ATENÇÃO:
Os operadores que instalam e fazem a
manutenção do aparelho são obrigados
a usar os dispositivos de proteção individual (EPI) exigidos pela legislação
vigente.
N.B.: a lista de possíveis (EPI) não é
exaustiva porque eles são indicados pelo
empregador.
ATENÇÃO:
antes de realizar qualquer intervenção
de manutenção, certifique-se de:
- ter removido a tensão elétrica do aparelho;
- ter fechado a torneira de gás;
- ter removido a pressão do sistema e do
circuito sanitário.
Risco de danos materiais devidos a sprays e líquidos para deteção de vazamentos.
Os sprays e os detetores de vazamento obstruem o furo de referência PR (Porm. 7 Fig. 17) da válvula de gás, danificando-a
irreparavelmente.
Durante o trabalho de instalação e reparação, não borrifar sprays
ou líquidos na zona superior da válvula de gás (lado referente às
conexões elétricas).
Fornecimento de peças sobressalentes.
Se componentes não certificados ou inadequados forem
usados durante a manutenção ou a reparação, para além
de invalidar a garantia do aparelho, a conformidade do
produto perde a validade e o produto não estará em
conformidade com as normas vigentes.
Para o que foi referido acima, se os componentes forem substituídos, usar apenas peças sobressalentes originais da Immergas.
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Se for preciso consultar documentação adicional
para fazer a manutenção extraordinária do aparelho,
contactar o Centro de Assistência Técnica Autorizada.
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3.2 VERIFICAÇÃO INICIAL.
Para a preparação da caldeira é necessário:
- verificar se o gás utilizado corresponde ao tipo de
gás para o qual a caldeira foi predisposta;
- verificar a ligação a uma rede 230V-50Hz, o respeito
da polaridade L-N e a correta ligação à terra;
- certificar-se de que a instalação de aquecimento esteja repleta
de água, que o indicador do manómetro indique um valor
compreendido entre 1 ÷ 1,2 bar;
- efetuar o acendimento da caldeira e controlar todo o processo;
- certificar-se de que os fluxos máximo, intermediário e mínimo do gás e as relativas pressões sejam conformes àquelas
indicadas no manual (parág. 4.1);
- verificar o correto funcionamento e o tempo de resposta do
dispositivo de segurança em casos de interrupção no fornecimento de gás;
- verificar o funcionamento do interruptor geral situado a
montante da caldeira;
- verificar a tiragem existente durante o normal funcionamento
do aparelho através, por exemplo, de um deprimómetro situado imediatamente após a saída dos produtos da combustão
do aparelho;
- verificar se no local há refluxos de produtos da combustão,
mesmo durante o funcionamento de eventuais eletroventiladores;
- verificar a intervenção dos órgãos de regulação;
- lacrar os dispositivos de regulação do fluxo de gás (caso as
regulações sejam alteradas);
- verificar a produção de água quente sanitária;
- verificar a estanquidade dos circuitos hidráulicos;
- verificar a ventilação e/ou arejamento do local de instalação,
quando necessário.
Se qualquer um dos controlos relacionados à segurança
apresentar resultado negativo, o sistema não deverá ser
colocado em funcionamento.

MANUTENTOR

UTILIZADOR

INSTALADOR

CONTROLO E MANUTENÇÃO ANUAL
DO APARELHO.
Pelo menos uma vez por ano, para garantir a funcionalidade, a segurança e a eficiência do aparelho ao
longo do tempo, as seguintes operações de controlo
e manutenção devem ser realizadas.
- Limpar o permutador do lado de fumos.
- Limpar o queimador principal.
- Verificar o correto posicionamento, a integridade e a limpeza
do elétrodo de ignição e deteção; remover a eventual presença
de óxido.
- Verificar se o dispositivo quebra-tiragem antivento possui
sinais de deterioramento ou corrosão.
- Verificar se há anomalias durante o acendimento e funcionamento do aparelho.
- Verificar a correta calibração do queimador nas fases de
aquecimento e sanitária.
- Verificar o correto funcionamento dos dispositivos de controlo e regulação do aparelho e especificamente:
- a intervenção do interruptor geral elétrico situado fora da
caldeira;
- a intervenção do termóstato de regulação da instalação;
- a intervenção do termóstato de regulação sanitário.
- Verificar a estanquidade e vedação do circuito gás e da instalação interna.
- Verificar a intervenção do dispositivo contra a falta de gás
de controlo de chama por ionização; o tempo de intervenção
deste mesmo dispositivo deve ser inferior a 10 segundos.
- Verificar se há vazamentos de água e oxidação nas uniões.
- Verificar visualmente se a descarga das válvulas de segurança
da água não está obstruída.
- Verificar se a carga do vaso de expansão de aquecimento, após
ter descarregado a pressão do sistema atingindo um valor
equivalente a zero (valor legível no manómetro da caldeira),
é igual a 1,0 bar.
- Verificar se o valor da pressão estática da instalação (quando
o circuito estiver frio e após ter carregado o sistema através da
específica torneira de enchimento) está compreendido entre
1 e 1,2 bar.
- Verificar se os dispositivos de segurança e controlo foram
violados e ou em curto-circuito e, em especial:
- termóstato de segurança da temperatura;
- Pressóstato água;
- Termóstato de controlo descarga de fumos.
- Verificar a conservação e integridade do sistema elétrico e,
em especial:
- Os fios de alimentação elétrica devem estar corretamente
alojados nos passa-fios;
- Não deve haver vestígios de escurecimento ou queimaduras.
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3.3

Adicionalmente à manutenção anual, é necessário
realizar o controlo da eficiência energética do sistema
térmico, com periodicidade e método em conformidade com as disposições da legislação técnica em vigor.
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3.4 ESQUEMA HIDRÁULICO.

Legenda:
1 - Fluxóstato sanitário
2 - Torneira enchimento sistema
3 - Limitador de fluxo
4 - Sonda sanitária
5 - Válvula gás
6 - Vaso de expansão do sistema
7 - Coletor gás
8 - Queimador
9 - Permutador primário
10 - Exaustor de fumos
11 - Termóstato fumos

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-

Termóstato de segurança
Sonda mandada
Válvula de alívio do ar
Circulador da caldeira
Válvula esvaziamento instalação
Pressóstato sistema
Permutador sanitário
Válvula a três vias (motorizada)
By-pass
Válvula de segurança 3 bar

G - Alimentação a gás
AC - Saída de água quente
sanitária
AF - Entrada de água fria
sanitária
R - Retorno do sistema
M - Ida do sistema

15

28

1

Legenda:
1 - Placa de áreas (opcional)
2 - Sanitário
3 - Aquecimento
4 - Alimentação 230 Vac 50 Hz
5 - NB: a interface do utilizador está
situada no lado de soldas da placa da
caldeira
B1 - Sonda mandada
B2 - Sonda sanitária
B4 - Sonda externa (opcional)
B9 - Sonda entrada sanitário (opcional)
CAR V2 - Controlo Remoto “Amico” Versão 2
(opcional)

STD.005566/000

DS1
E3
E4
E6
F1
M1
M30
R5
R6
S2
S3
S4

3

Y/G

BL
BK

BR

BL

4

MANUTENTOR

- Ecrã
- Vela de ignição e deteção
- Termóstato de segurança
- Termóstato fumos
- Fusível de linha
- Circulador da caldeira
- Válvula a três vias
- Compensador temperatura sanitário
- Compensador temperatura de aquecimento
- Selector funcionamento
- Botão reset bloqueio
- Fluxóstato sanitário

5

BR

2

BR

BK
BK
R
R
W
W
GY

BL

BR

UTILIZADOR

- Pressóstato sistema
- Termóstato ambiente (opcional)
- Botão On/ Stand-by/Off
- Botão Boost
- Transformador de acendimento
- Transformador da placa da caldeira
- Retificador interno ao conector da
válvula de gás (presente somente
em válvula de gás Honeywell)
X40 - Ponte termóstato ambiente
Y1 - Válvula gás
Y2 - Modulador da válvula a gás

S5
S20
S31
S32
T1
T2
U1

W
W
BK
BK
GY
GY

GY

INSTALADOR

Legenda dos códigos de cores:
BK - Preto
BL - Azul
BR - Castanho
G - Verde
GY - Cinzento
R - Vermelho
W - Branco
Y - Amarelo
Y/G - Amarelo/verde

3.5
ESQUEMA ELÉTRICO.

16

29

BL
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Comando remoto: a caldeira está configurada para a aplicação do
Controlo Remoto “Amico” RemotoV2 (CAR CARV2) que deve ser
ligado aos terminais 41 e 44 do conector X15 na placa eletrônica,
observando a correta polaridade e removendo a ponte X40.
Termóstato ambiente: a caldeira está configurada para a aplicação do termóstato ambiente (S20). Ligá-lo aos terminais 40 e 41
eliminando a ponte X40.
O conector X6 é para efetuar a ligação ao computador.
O conector X8 é utilizado para as operações de atualização do software.
3.6

EVENTUAIS INCONVENIENTES E RESPECTIVAS
CAUSAS.

MANUTENTOR

UTILIZADOR

As intervenções de manutenção devem ser realizadas
por uma empresa habilitada (por exemplo, o Serviço
de Assistência Técnica Autorizado).
- Cheiro de gás. É devido a vazamentos nas tubagens do circuito
de gás. É necessário verificar a estanqueidade do circuito de
adução do gás.
- Combustão irregular (chama vermelha ou amarela). Ocorre
quando o queimador está sujo ou o bloco lamelar da caldeira
está obstruído. Efetuar a limpeza do queimador ou da estrutura
lamelar.
- Intervenções frequentes do termóstato de segurança sobreaquecimento. Pode depender da falta de água na caldeira, da falta
de circulação da água no sistema ou do circulador bloqueado.
Verificar através do manómetro se a pressão da instalação está
dentro dos valores estabelecidos. Verificar se as válvulas dos
radiadores não estão fechadas e se o circulador funciona regularmente.
- A caldeira produz condensação. Pode ser causada por obstruções da chaminé ou chaminés com altura ou secção não
proporcional à caldeira. Pode, também, ser determinada por
funcionamento com temperatura excessivamente baixa da
caldeira. Neste caso a caldeira deve funcionar com temperatura
mais elevada.
- Intervenções frequentes do termóstato dos fumos. Podem ser
provocadas por obstruções no circuito dos fumos. Controlar
a conduta de evacuação dos fumos. A conduta de evacuação
dos fumos pode estar obstruída ou ter secção ou altura não
adequadas à caldeira. A ventilação pode ser insuficiente (ver
ponto-ventilação dos locais).
- Presença de ar na instalação. Verificar a abertura da válvula
específica de purga do ar (Porm. 16 Fig. 12). Verificar se os
valores relativos à pressão do sistema e pré-carga do vaso de
expansão estão dentro dos limites previamente estabelecidos; o
Id
Parâmetro

valor da pré-carga do vaso de expansão de aquecimento deve ser
equivalente a 1,0 bar, o valor da pressão do sistema deve estar
compreendido entre 1 e 1,2 bar.
- Bloqueio do acendimento e Bloqueio da chaminé. Ver o Parág.
2.6 e 1.8 (ligação elétrica).
3.7

MENU INFORMAÇÕES.

” por 4 segundos ativa-se o
Através da pressão do botão “
“Menu de informações” que mostra alguns parâmetros de funcionamento da caldeira.
Para percorrer os vários parâmetros, pressionar o botão “
Para sair do menu, pressionar novamente o botão “
segundos ou aguardar 120 segundos.
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d6
d7
30

” por 4

Quando o menu encontra-se ativado no indicador (17) é exibido
o número do parâmetro, enquanto no indicador (21) é exibido o
valor do parâmetro.

Descrição

(ref. 17)

d1
d2
d3
d4
d5

”.

Exibe o sinal da chama (uA)
Indica a temperatura instantânea de ida do aquecimento na saída do permutador primário
Exibe a temperatura instantânea calculada na saída do permutador sanitário
Exibe o valor definido para o circuito de aquecimento (se houver um dispositivo de comando remoto)
Exibe o valor definido para o circuito sanitário (se houver um dispositivo de comando remoto)
Visualiza a temperatura ambiente externa
(se presente a sonda externa)
A temperatura externa é exibida de forma intermitente quando atinge valores inferiores a zero.
Indica a temperatura do fluxo sanitário de entrada.

INSTALADOR

3.8 PROGRAMAÇÃO DA PLACA ELETRÓNICA.
O aquecedor de água é predisposto para a programação de alguns
parâmetros de funcionamento. Alterando estes parâmetros, como
descrito a seguir, é possível adaptar a caldeira de acordo com as
próprias exigências de uso.
Para acessar à fase de programação é necessário pressionar contemporaneamente por cerca de 8 segundos os botões “
“
”.

”e

Após o acesso é possível escolher uma das três opções presentes
(s, p, t) pressionando o botão “

” durante 2 segundos.

Através do seletor “regulação sanitário” (2) é possível selecionar o
parâmetro e mediante rotação do seletor “regulação aquecimento”
(1) alterar os valores dentro de um intervalo disponível.
Quando o menu encontra-se ativado no indicador (17) é exibido
o número do parâmetro, enquanto no indicador (21) é exibido o
valor do parâmetro.

UTILIZADOR

Para memorizar a variação dos parâmetros, pressionar o botão
“
” durante 2 segundos.
O acendimento intermitente dos indicadores (17 e 21) indica que
a operação foi realizada corretamente.
Para sair da fase de programação é necessário aguardar 2 minutos ou
pressionar contemporaneamente por cerca de 5 segundos os botões
“

”e“
Id
Parâmetro

S0

”.
Parâmetro

Descrição

O caldeira está equipada com dispositivos eletrônicos que adaptam seu potencial à
efetiva demanda térmica da residência. Portanto a caldeira funciona normalmente
Potência mínima
dentro de um intervalo variável de pressões de gás, compreendido entre as potênde aquecimento
cias mínima e máxima de aquecimento em função da carga térmica da instalação.

Intervalo

Padrão

0 - 60 %

definido conforme o teste
de fábrica

S1

S2

S3

STD.005566/000

S4

Potência máxima OBS.: a seleção dos parâmetros “Potência mínima de aquecimento” e “Potência
0 - 99 %
de aquecimento máxima de aquecimento”, quando solicitado o aquecimento, permite o acendimento
da caldeira e a alimentação do modulador com uma utilização de corrente elétrica
equivalente ao valor definido.
Escolha do tipo A definição desta função é necessária para que a caldeira possa funcionar com o
nG - Metano
de gás
correto tipo de gás .
Define o tipo de caldeira e o modo de funcionamento
0 = combinada
Tipo de caldeira 1 = termoacumulador 24 kW
0-3
2 = termoacumulador 28 kW
3 = termoacumulador 32 kW
Potência
acendimento

Define a potência de ligação da caldeira

0 - 50 %

MANUTENTOR

OBS.: a caldeira é fabricada e regulada na fase de aquecimento com potência nominal. Ocorrem porém cerca de 10 minutos para alcançar a potência nominal de
aquecimento, que pode ser alterada mediante seleção do parâmetro (S1).
99

nG

0

definido conforme o teste
de fábrica
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Id
Parâmetro

Parâmetro

P0

Termóstato
sanitário

P1

Temporização
por atraso solar

P2

Funcionamento
do circulador

Descrição

Intervalo

Padrão

STD.005566/000

MANUTENTOR

UTILIZADOR
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Define o modo de desligamento durante o funcionamento sanitário.
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P3

Relé 1
(opcional)

P4

Relé 2
(opcional)

P5

Relé 3
(opcional)

1 Vinculado: o desligamento da caldeira é feito com base na temperatura definida.

0-1
0 Fixo: a temperatura de desligamento é fixa no valor máximo, independentemente
do valor definido no painel de comandos.
A caldeira é configurada para acender-se logo após uma solicitação de água quente
sanitária. Se o aquecedor de água for associado a um termoacumulador, situado a
montante, é possível compensar a distância entre o termoacumulador e a caldeira 0 - 30 segunpara que a água possa chegar até a caldeira. Configurar o tempo necessário para
dos
verificar se a água está quente o suficiente (ver o parágrafo Associação com painéis
solares)
O mecanismo circulador pode funcionar de duas formas.
0 intermitente: no “modo” inverno o circulador é gerido pelo termóstato ambiente
ou pelo dispositivo de controlo remoto
0-1
1 contínuo: na modalidade “inverno” o mecanismo circulador é continuamente
alimentado e, portanto, funciona continuamente
A caldeira é ajustada de fábrica para o funcionamento com a placa relé (opcional)
que pode ser configurada
0 = Off
1 = Controlo da área principal
2 = Alarme genérico
3 = Fase de aquecimento ativada
4 = Alimentação da válvula de gás externa
5 = Comando PTC Aquaceleris (Não utilizar neste modelo de caldeira)
A caldeira é ajustada de fábrica para o funcionamento com a placa relé (opcional)
que pode ser configurada
0 = Off
1 = Alarme genérico
2 = Fase de aquecimento ativada
3 = Alimentação da válvula de gás externa
4 = Controlo da área secundária (de TA no contacto da placa relé)
A caldeira é ajustada de fábrica para o funcionamento com a placa relé (opcional)
que pode ser configurada
0 = Off
1 = Ativação remota do refrigerador
2 = Alarme genérico
3 = Fase de aquecimento ativada
4 = Alimentação da válvula de gás externa
5 = Comando PTC Aquaceleris (Não utilizar neste modelo de caldeira)

1

0

0

0-5

0

0-4

0

0-5

0

t0

t1

t2

t3

Parâmetro
Definição do tempo das ligações
durante a fase de
aquecimento
Definição do
tempo de aquecimento
Tempo de espera
após solicitações
TA e CR

Iluminação do
ecrã

Descrição

Intervalo

Padrão

A caldeira possui um temporizador eletrónico que impede ligações frequentes do
queimador durante a fase de aquecimento

0 - 600
segundos

18

A caldeira acende-se de forma gradual até alcançar a potência máxima definida

0 - 840
segundos

65

0 - 600
segundos

0

0-2

0

0-1

1

A caldeira é configurada para acender-se logo após uma solicitação. No caso de
instalações específicas (por exemplo instalações divididas em áreas com válvulas
termostáticas motorizadas) pode ser necessário postergar o acendimento.
Define o modo de iluminação e brilho do ecrã.
0 Automática: o ecrã ilumina-se durante a utilização e a intensidade da luz diminui após 15 segundos de inatividade; o ecrã acende-se de forma intermitente na
presença de anomalias.

INSTALADOR

Id
Parâmetro

1 Off: o ecrã é sempre iluminado por meio de uma luz de baixa intensidade

UTILIZADOR

2 On: o ecrã é sempre iluminado por meio de uma luz de alta intensidade.
Define o que mostram os indicadores 17 e 21 (Fig. 13).
0 O indicador 17 exibe a configuração definida para o circuito sanitário;
O indicador 21 exibe no modo inverno a configuração definida para o circuito de
aquecimento; no modo verão o indicador é desligado
t4

Exibição

1 Indicador 17 é desligado caso hajam solicitações, caso contrário exibe a configuração definida para o circuito sanitário.

STD.005566/000

MANUTENTOR

O indicador 21 exibe a temperatura instantânea do fluxo de saída da caldeira
caso hajam solicitações, caso contrário ou caso esteja configurado o modo verão
o indicador é desligado; no modo inverno exibe a configuração definida para o
circuito de aquecimento.
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Válvula de GÁS SIT 845

INSTALADOR

7

4

3

1

2

5

6

Legenda:
1 - Bobina
2 - Parafuso de regulação de potência mínima
3 - Porca de regulação de potência máxima
4 - Tomada de pressão de saída da válvula de gás
5 - Tomada de pressão de entrada da válvula de gás
6 - Tampa de proteção
7 - Conexão para regulador de pressão (PR)

STD.005566/000
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17

3.9 EVENTUAIS REGULAÇÕES.
N.B. Para efetuar as regulações da válvula de gás é necessário retirar a tampa de proteção de plástico (6); posicionar corretamente
a tampa após as operações.
• Operações preliminares de calibração.
- Ajuste o parâmetro S0 a 0%.
- Ajuste o parâmetro S1 a 99 %.
• Ativar a função de limpeza da chaminé.
- Ative o modo “limpeza da chaminé sanitária” abrindo uma
torneira de água quente sanitária.
• Regulação da potência térmica nominal da caldeira.
- Ajuste a potência ao valor máximo (99%) girando o seletor de
“regulação de aquecimento” (1).
- Regular na porca de latão (Porm. 3 Fig. 17) a potência nominal
da caldeira, respeitando os valores de pressão máxima referidos
nas tabelas (Parág. 4.1); rodando no sentido horário, a potência
térmica aumenta e, no sentido anti-horário, diminui.
• Regulação da potência térmica mínima da caldeira.
N.B.: efetuar esta regulação somente após a calibração da pressão
nominal.
- Ajustar a potência ao valor mínimo (0%) girando o seletor de
“regulação de aquecimento” (1).
- Regular a potência térmica mínima através do parafuso de
plástico com fenda em cruz (2) situado na válvula de gás e
mantendo a porca em latão (3) bloqueada;
• Sair do modo “Limpeza da chaminé” e manter a caldeira ligada.
• Regulação da potência térmica mínima da caldeira durante a
fase de aquecimento.
N.B.: efetue essa regulação somente após a calibração da pressão
mínima da caldeira.
- O ajuste da potência térmica mínima durante a fase de aquecimento deve ser efetuado mediante modificação do parâmetro
(S0): aumentando o valor a pressão também aumenta, ao
contrário diminui quando o valor é reduzido.
- A pressão de regulação da potência térmica mínima da caldeira
durante a fase de aquecimento não deve ser inferior aos valores
referidos nas tabelas (Parág. 4.1).

34

• Regulação (eventual) da potência térmica máxima da caldeira
durante a fase de aquecimento.
- O ajuste da potência térmica máxima durante a fase de aquecimento deve ser efetuado mediante modificação do parâmetro
(S1): aumentando o valor a pressão também aumenta, ao
contrário diminui quando o valor é reduzido.
- A pressão de regulação da potência térmica máxima da caldeira
durante a fase de aquecimento deve ser regulada em função dos
valores referidos nas tabelas (Parág. 4.1).
3.10 FUNÇÃO DE LENTO ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO.
A placa eletrônica durante a fase de acendimento efetua um fornecimento constante de gás com uma pressão proporcional ao
parâmetro “S4” configurado.
3.11 FUNÇÃO “LIMPEZA DA CHAMINÉ”.
Esta função quando ativada força a caldeira a funcionar com uma
potência variável durante 15 minutos.
Durante este intervalo são excluídas todas as regulações e permanecem ativos somente o termóstato de segurança e o termóstato
de limite. Para ativar a função de limpeza da chaminé é necessário
pressionar o botão “
” até a ativação da função na ausência de solicitações sanitárias.
A ativação é relatada mediante exibição da temperatura de fornecimento (indicador 17), da percentagem de potência (indicador
21) e através do acendimento do relativo símbolo “ ”.
Esta função permite a verificação de todos os parâmetros de
combustão por pessoal técnico.
Após a ativação desta função é possível escolher se efetuar a verificação durante a fase de aquecimento ou durante a fase sanitária
abrindo uma torneira de água quente sanitária e regulando a
potência mediante rotação do seletor de “regulação de aquecimento” (1).
O funcionamento durante as fases de aquecimento ou sanitária
é relatado mediante o acendimento dos respectivos símbolos
ou intermitente
Desativar a função ao término das verificações pressionando o
botão “
” por 8 segundos.
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3.12 FUNÇÃO DE ANTIBLOQUEIO DA BOMBA.
A caldeira é dotada de uma função que ativa o funcionamento da
bomba 1 vez a cada 24 horas, durante 30 segundos, a fim de reduzir
riscos de bloqueio da bomba devidos à inatividade prolongada.
3.13 FUNÇÃO ANTIBLOQUEIO DO GRUPO DE TRÊS
VIAS.
A caldeira é dotada de uma função que ativa a cada 24 horas o
grupo de três vias motorizado efetuando um ciclo completo a
fim de reduzir riscos de bloqueio do grupo devidos à prolongada
inatividade.
3.14 FUNÇÃO ANTICONGELAMENTO DOS
RADIADORES.
Se a temperatura da água de retorno é inferior a 4 °C, a caldeira
acende-se automaticamente até alcançar uma temperatura de 42
°C.

UTILIZADOR

3.15 AUTO VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DA PLACA
ELETRÓNICA.
Durante o funcionamento em modo aquecimento ou quando a
caldeira estiver na posição “stand-by” a função ativa-se a cada 18
horas contadas a partir da última verificação efetuada/alimentação da caldeira. No caso de funcionamento no modo sanitário
a verificação automática inicia no prazo de 10 minutos após o
término da retirada em andamento e dura cerca de 10 segundos.
N.B.: durante a autoverificação a caldeira permanece inativa,
incluídas todas as sinalizações.

MANUTENTOR

3.16 FUNÇÃO DE ASSOCIAÇÃO A PAINÉIS SOLARES.
A caldeira é preparada para receber água pré-aquecida de um
sistema de painéis solares até uma temperatura máxima de 65°C.
De qualquer modo, é sempre necessário instalar uma válvula
misturadora no circuito hidráulico a montante da caldeira na
entrada de água fria.
Nota: para o bom funcionamento da caldeira a temperatura
selecionada na válvula solar deve ser superior a 5 °C em relação
à temperatura selecionada no painel de comandos da caldeira.

STD.005566/000

Nesta condição, é aconselhável configurar o parâmetro P0 (termóstato sanitário) como “1” e o parâmetro P1 (temporização
atraso solar) com um tempo suficiente para receber água de um
ebulidor situado a montante do aquecedor de água; quanto maior
for a distância do ebulidor maior será o intervalo de tempo a definir. No final das regulações, quando a temperatura do fluxo de
entrada na caldeira é igual ou maior em relação àquela definida
através do seletor de água quente sanitária, a caldeira não se ativa.
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3.17 DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE
REVESTIMENTO.
Para uma fácil manutenção da caldeira é possível desmontar o
revestimento exterior, seguindo estas instruções básicas (Fig.
18 - 19):
1 -Desaparafusar os 2 parafusos inferiores (b) de fixação do cárter
de proteção (a).
Legenda dos desenhos da instalação:

a

2 -Desencaixar o cárter (a).
3 -Desencaixar a moldura estética (c) a partir dos encaixes inferiores.
4 Retirar a moldura estética (c) da estrutura de revestimento (e).
5 -Desapertar os 2 parafusos frontais (d) de fixação da estrutura.
6 -Desapertar os 2 parafusos inferiores (f) de fixação da estrutura.
7 -Puxar a estrutura (e) em direção a si para retirá-la.
8 -Ao mesmo tempo, empurrar o revestimento (e) para cima para
desencaixá-lo dos ganchos superiores.

Identificação unívoca do componente

UTILIZADOR

1 Identificação sequencial das operações a serem efetuadas

5
4
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d
d

5

e

c

2

3

a

1

b
b
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8
8

f

6

7

f

6

19
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4 DADOS TÉCNICOS.
4.1

POTÊNCIA TÉRMICA VARIÁVEL.

N.B.: Os dados de potência desta tabela foram calculados com
tubo de aspiração-descarga com um comprimento de 0,5 m.
As vazões de gás referem-se ao poder calorífico inferior a uma
temperatura de 15 °C e a uma pressão de 1013 mbar. Os valores
de pressão do queimador referem-se à utilização de gás a uma
temperatura de 15 °C.
METANO (G20)

POTÊNCIA MÁX.
MÍN. AQUEC.
MÍN. SAN

4.2

POTÊNCIA
TÉRMICA

POTÊNCIA
TÉRMICA

VAZÃO DO GÁS
QUEIMADOR

(kW)

(kcal/h)

(m3/h)

(mbar)

(mm H2O)

24,0
9,5
8,5

20640
8170
7310

2,83
1,16
1,04

12,50
2,30
1,80

127,5
23,4
18,4

PARÂMETROS DA COMBUSTÃO.

Pressão de alimentação
Diâmetro do bico ejetor de gás
Capacidade em massa dos fumos à potência nominal
Capacidade em massa dos fumos à potência mínima san. / aquec.
CO2 à Q. Nom./Mín. San. /Min. Aquec.
CO a 0% de O2 à Q. Nom./Mín.
NOX a 0% de O2 à Q. Nom./Mín.
Temperatura dos fumos à potência nominal
Temperatura dos fumos à potência mínima

STD.005566/000

Parâmetros da combustão: condições de medição do desempenho
útil (temperatura de ida / temperatura de retorno = 80 / 60 °C),
referência temperatura ambiente = 15 °C.
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PRESS. BICOS
QUEIMADOR

mbar (mm H2O)
mm
kg/h (g/s)
kg/h (g/s)
%
ppm
mg/kWh
°C
°C

G20
20 (204)
0,85
66 (18,33)
49 (13,61) / 51 (14,17)
5,75 / 2,70 / 2,90
(± 0,2)
75 / 35
60 / 15
130
82

4.3

TABELA DE DADOS TÉCNICOS.

Capacidade térmica nominal funcionamento sanitário
Capacidade térmica nominal aquecimento
Capacidade térmica mínima funcionamento sanitário
Capacidade térmica mínima aquecimento
Potência térmica nominal funcionamento sanitário (útil)
Potência térmica nominal aquecimento (útil)
Potência térmica mínima (útil)
*Rendimento térmico útil 80/60 Nom./Min.
*Rendimento térmico útil 50/30 Nom./Min.
*Rendimento térmico útil 40/30 Nom./Min.
Perda de calor na estrutura de revestimento com queimador On/Off (80-60°C)
Perda de calor na chaminé com queimador On/Off (80-60°C)
Pressão máx. de funcionamento do circuito de aquecimento
Temperatura máx. de funcionamento do circuito de aquecimento
Temperatura regulável de aquecimento (campo máx. de funcionamento)
Vaso de expansão da instalação volume total
Pré-carga do vaso de expansão
Conteúdo de água do gerador
Carga hidráulica disponível com fluxo 1000 l/h
Potência térmica útil para produção de água quente
Temperatura regulável de água quente sanitária
Pressão mín. (dinâmica) circuito sanitário
Pressão máx. de funcionamento do circuito sanitário
Capacidade de retirada contínua (ΔT 30°C)
Peso da caldeira cheia
Peso da caldeira vazia
Ligação elétrica
Absorção nominal
Potência elétrica instalada
Potência absorvida pelo mecanismo circulador
Valor EEI
Proteção do circuito elétrico do aparelho
Temperatura máx dos produtos da combustão
Temperatura máx. aquecimento fumos
Intervalo de temperatura ambiente de funcionamento
Classe de NOX
NOX ponderado
CO ponderado

kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
%
%
%
%
%
bar (MPa)
°C
°C
l
bar (MPa)
l
kPa (m H2O)
kW (kcal/h)
°C
bar (MPa)
bar (MPa)
l/min
kg
kg
V/Hz
A
W
W
°C
°C
°C
mg/kWh
mg/kWh

26,8 (23036)
26,8 (23036)
9,9 (8480)
11,0 (9446)
24,0 (20640)
24,0 (20640)
8,5 (7310)
89,6 / 86,5
1,26 - 1,9
0,05 - 8,5
3,0 (0,3)
90
35 - 85
8,0
1,0 (0,1)
2,8
28,6 (2,9)
24,0 (20640)
30 - 60
0,3 (0,03)
10,0 (1,0)
11,2
34,0
31,2
230 - 50
0,45
55
40
≤ 0,20 - Porm. 3
IPX5D
75
120
- 5 ÷ + 50
6
30
20

Tipo de aparelho

B11BS

Categoria

I 2H

STD.005566/000

- Os dados relativos ao rendimento da água sanitária referemse a uma pressão de entrada dinâmica equivalente a 2 bar e
temperatura de entrada de 15°C; os valores são identificados
imediatamente na saída da caldeira, considerando que, para
obter os dados declarados, é necessário misturar com água fria.
- * Os rendimentos são referidos ao poder calorífico inferior.
- O valor de NOx ponderado refere-se ao poder calorífero inferior.
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4.4

LEGENDA DA PLACA DE DADOS.

Md
Sr N°
Type
Qnw/Qn min.
PMS
NOx Class

Cod. Md
Cod. PIN

CHK
Qnw/Qn max.
PMW

Pn min.
D

Pn max.
TM

N.B.: os dados técnicos são indicados na placa de dados da caldeira

POR
Md
Cod. Md
Sr N°

Nº. de série

CHK

Check (controlo)

Cod. PIN
Type

Tipo de instalação
(ref. CEN TR 1749)
Capacidade térmica mínima funcionamento
sanitário

Qn min.

Capacidade térmica mínima aquecimento

Qnw max.

Capacidade térmica máxima funcionamento
sanitário

Qn max.

Capacidade térmica máxima aquecimento

Pn min.

Potência térmica mínima
Potência térmica máxima

PMS

Pressão máxima do sistema

PMW

Pressão máxima funcionamento sanitário

D
TM
NOx Class

STD.005566/000

Código PIN

Qnw min.

Pn max.
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Modelo
Código do modelo

Capacidade específica
Temperatura máxima de trabalho
Classe NOx

4.5

PARÂMETROS TÉCNICOS PARA CALDEIRAS MISTAS (EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO
813/2013).
Os rendimentos e os valores de NOx presentes nas tabelas seguintes referem-se ao poder calorífico superior.
Modelo/s:

Nike 24 Eco

Caldeiras a Condensação:

NÃO

Caldeira a baixa temperatura:

NÃO

Caldeira tipo B1:

SIM

Aparelho de cogeração para o aquecimento do ambiente:

NÃO

Com sistema de aquecimento suplementar:

NÃO

Aparelho de aquecimento misto:

SIM
UnidaUnidaElemento
Símbolo Valor
Elemento
Símbolo Valor
de
de
Rendimento energético sazonal do
24
kW
76
%
ηs
Potência térmica Nominal
Pn
aquecimento do ambiente
Para caldeiras só de aquecimento e caldeiras mistas: potência térmica útil Para caldeira só aquecimento e caldeiras mistas: rendimento útil
À potência térmica nominal em regime de
À potência térmica nominal em regime
24,0
kW
79,4
%
P4
η4
alta temperatura (*)
de alta temperatura (*)
A 30% da potência térmica nominal a um
A 30% da potência térmica nominal a
7,1
kW
79,5
%
P1
η1
regime de baixa temperatura (**)
um regime de baixa temperatura (**)
Consumo auxiliar de eletricidade
Outros elementos
Com carga completa

elmáx

0,011

kW

Dispersão térmica em standby
Consumo energético queimador acendimento

Pstby

0,162

kW

Com carga parcial

elmín

0,011

kW

Pign

0,000

kW

Em modo standby

PSB

0,002

kW

Emissões de óxidos de azoto

NOX

27

mg /
kWh

ηWH

75

%

kWh

Rendimento de produção da água
quente sanitária
Consumo quotidiano de gás

Qfuel

27,047

kWh

Para aparelhos de aquecimento misto
Perfil de carga declarado
Consumo quotidiano de energia elétrica

XL
Qelec

0,101

STD.005566/000

Contactos
IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY
(*) Regime de alta temperatura significa 60°C de retorno e 80°C em ida.
(**) Regime de baixa temperatura para Caldeiras de condensação significa 30°C, para caldeiras de baixa temperatura 37°C e para os outros aparelhos 50ºC de temperatura de retorno.
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4.6

PLACA DO PRODUTO (EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO 811/2013).

Nike 24 Eco

NIKE 24 ECO

XL
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

C

B

24
61 dB

2015

kW

811/2013

STD.005566/000

Para uma correta instalação do aparelho consultar o capítulo 1 do
presente manual (dirigido ao instalador) e a norma de instalação
em vigor. Para uma correta manutenção consultar o capítulo 3 do
presente manual (dirigido ao manutentor) e seguir os períodos e
as modalidades indicadas.
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Parâmetro

valor

Consumo anual de energia para a função de aquecimento (QHE)

63,7 GJ

Consumo anual de energia elétrica para a função água
quente sanitária (AEC)

22 kWh

Consumo anual de combustível para a função água
quente sanitária (AFC)

20 GJ

Rendimento sazonal de aquecimento do ambiente (ηs)

76 %

Rendimento de produção da água quente sanitária (ηwh)

75 %

4.7

PARÂMETROS PARA PREENCHER A FICHA DO
CONJUNTO.
Se desejar realizar um conjunto com a caldeira Nike 24 Eco, utilizar
as placas de conjunto indicadas na (Fig. 22 e 25).
Para preencher corretamente, inserir nos respetivos espaços (como
apresentado no fac-símile da ficha de conjunto (Fig. 21 e 24) os
valores referidos nas tabelas (Fig. 20 e 23).

Os valores restantes devem ser tomados das fichas técnicas dos
produtos utilizados para compor o conjunto (ex: dispositivos
solares, bombas de calor a integração, controlos de temperatura).
Utilizar a placa (Fig. 22) para "conjuntos" relativos à função de
aquecimento (ex: caldeira + controlo de temperatura).
Utilizar a placa (Fig. 25) para “conjuntos” relativos à função sanitária (ex: caldeira + solar térmico).

Fac-símile para preenchimento da ficha de conjunto de sistemas de aquecimento de ambiente.
1
µ,¶

(¿FLrQFLDHQHUJpWLFDVD]RQDOGHDTXHFLPHQWRGRDPELHQWHGDFDOGHLUD

2

&ODVVH, &ODVVH,, 
&ODVVH,,, &ODVVH,9 
&ODVVH9 &ODVVH9, 
&ODVVH9,, &ODVVH9,,, 

&RQWURORGDWHPSHUDWXUD
'D¿FKDGHFRQWUROR
GDWHPSHUDWXUD

+

(¿FLrQFLDHQHUJpWLFDVD]RQDOGHDTXHFLPHQWR
GRDPELHQWH HP

&DOGHLUDVXSOHPHQWDU
'DSODFDGDFDOGHLUD

µ,¶ [
&RQWULEXWRVRODU
(¿FLrQFLDGR
FROHWRU HP

9ROXPHGR
UHVHUYDWyULR HPP

'LPHQV}HVGR
FROHWRU HPP

µ,,,¶[µ,9¶[ [ [  [
%RPEDGHFDORUVXSOHPHQWDU

±

FDORU

%

4

+

(¿FLrQFLDHQHUJpWLFDVD]RQDOGHDTXHFLPHQWR
GRDPELHQWH HP

'D¿FKDGDERPEDGH

%
3

&ODVVL¿FDomRGR
UHVHUYDWyULR
$  $ 
% & 
'* 
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%

%
5

+
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%
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4
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%
7
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%
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G

F

E

D
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A
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7
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 [µ,,¶ 
GHFDORU
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%

$H¿FLrQFLDHQHUJpWLFDGRFRQMXQWRGHSURGXWRVLQGLFDGDQDSUHVHQWH¿FKDSRGHQmRFRUUHVSRQGHUj
H¿FLrQFLDHQHUJpWLFDUHDOGHSRLVGHUHDOL]DGDDLQVWDODomRSRLVWDOH¿FLrQFLDpLQÀXHQFLDGDSRUIDWRUHV
DGLFLRQDLVWDLVFRPRDGLVSHUVmRGHFDORUQRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRHDGLPHQVmRGRVSURGXWRVHP
UHODomRjVGLPHQV}HVHjVFDUDFWHUtVWLFDVGRHGLItFLR
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Parâmetros para compilação da ficha de conjunto.
Parâmetro
‘I’
‘II’
‘III’
‘IV’

Nike 24 Eco
76
*
1,11
0,43

* a determinar através da tabela 5 do Regulamento 811/2013 em caso de "conjunto" que
compreenda uma bomba de calor de integração da caldeira. Neste caso a caldeira deve
ser considerada como aparelho principal do conjunto.
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Ficha de conjunto de sistemas de aquecimento de ambiente.
1
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D
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A+
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H¿FLrQFLDHQHUJpWLFDUHDOGHSRLVGHUHDOL]DGDDLQVWDODomRSRLVWDOH¿FLrQFLDpLQÀXHQFLDGDSRUIDWRUHV
DGLFLRQDLVWDLVFRPRDGLVSHUVmRGHFDORUQRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRHDGLPHQVmRGRVSURGXWRVHP
UHODomRjVGLPHQV}HVHjVFDUDFWHUtVWLFDVGRHGLItFLR
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%

Fac-símile para preenchimento da ficha de conjunto de sistemas de produção de água quente sanitária.

1
µ,¶
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%
%
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$H¿FLrQFLDHQHUJpWLFDGRFRQMXQWRGHSURGXWRVLQGLFDGDQDSUHVHQWH¿FKDSRGHQmRFRUUHVSRQGHUj
H¿FLrQFLDHQHUJpWLFDUHDOGHSRLVGHUHDOL]DGDDLQVWDODomRSRLVWDOH¿FLrQFLDpLQÀXHQFLDGDSRUIDWRUHV
DGLFLRQDLVWDLVFRPRDGLVSHUVmRGHFDORUQRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRHDGLPHQVmRGRVSURGXWRVHP
UHODomRjVGLPHQV}HVHjVFDUDFWHUtVWLFDVGRHGLItFLR
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Parâmetros para compilação da ficha de conjunto de pacotes sanitários.
Parâmetro
‘I’
‘II’
‘III’

Nike 24 Eco
76
*
*

* a determinar segundo o Regulamento 811/2013 e o métodos de cálculo transitórios referidos na Comunicação da Comissão Europeia n. 207/2014.
24

Scheda d’insieme sistemi produzione acqua calda sanitaria.
1
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$H¿FLrQFLDHQHUJpWLFDGRFRQMXQWRGHSURGXWRVLQGLFDGDQDSUHVHQWH¿FKDSRGHQmRFRUUHVSRQGHUj
H¿FLrQFLDHQHUJpWLFDUHDOGHSRLVGHUHDOL]DGDDLQVWDODomRSRLVWDOH¿FLrQFLDpLQÀXHQFLDGDSRUIDWRUHV
DGLFLRQDLVWDLVFRPRDGLVSHUVmRGHFDORUQRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRHDGLPHQVmRGRVSURGXWRVHP
UHODomRjVGLPHQV}HVHjVFDUDFWHUtVWLFDVGRHGLItFLR
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