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Cititi cu atentie avertizarile si instructiunile continute in acest manual pentru ca va furnizeaza
informatii importante cu privire la siguranta instalatiei,utilizarea si intretinerea cazanului.
Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.
Instalarea trebuie efectuata de catre un personal calificat care va fi responsabil pentru
respectarea reglementarilor de siguranta aflate in vigoare.
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Cazanele FUTURIA LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor si efectuate de catre 
firme autorizate ISCIR.
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Felicitari...
...pentru o alegere excelenta.

Multumim pentru preferinta acordata produselor noastre.
Din 1959 LAMBORGHINI CALORECLIMA este o prezenta activa in Italia si in lume, cu o retea
larga de agenti si concesionari, care garanteaza in mod constant prezenta produsului pe 
piata. La aceasta se adauga un serviciu de asistenta tehnica "LAMBORGHINI SERVICE" care 
asigura o intretinere calificata a produsului.

Pentru instalarea si amplasarea centralei:
RESPECTATI CU RIGUROZITATE NORMELE LOCALE IN VIGOARE.
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AQUECIMENTO MEDIANTE SONDA EXTERNA E TERMOSTATO AMBIENTE

Para um funcionamento correcto da sonda externa, é obrigatória a instalação do termostato ambiente que
adapta a temperatura de ida T1 às condições ambientais.
A cada valor de temperatura externa medido compreendido entre “T4 programada” (mediante parâmetro
nº6 modificável de -20°C a + 10°C) e 30°C corresponde uma temperatura de ida do sistema T1 compreendida
entre a temperatura “T1 programada” pelo utente na caldeira (Nº fase 4) e a temperatura mínima de
funcionamento fixada a 55°C (ver curva de funcionamento).
O exemplo do gráfico traz como valor de temperatura T4 programada -10°C e temperatura de ida regulada
a 75°C. Se, por exemplo, a sonda externa está a detectar uma temperatura de -5°C e o termostato ambiente
na fase de solicitação (contacto fechado), a caldeira procura alcançar uma temperatura de ida de 65°C. Se
o termostato ambiente continua a solicitar calor, a temperatura de ida aumenta de 10°C a cada dez minutos.
Caso contrário, se o termostato abre o seu contacto, a temperatura de ida abaixa progressivamente de 1 C a
cada minuto transcorrido. No capítulo intitulado “APRESENTAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS”
(pág. 96x) encontram-se os valores admissíveis dos parâmetros relativos ao funcionamento com sonda externa,
os valores devem ser regulados da seguinte maneira:

Nº fase
5 T1 mínima em aquecimento regulável de 15 a 25°C.
6 T4 Temperatura externa mínima, campo de variação de -20°C a +10°C (regulado segundo a temperatu-

ra mínima de projecto).
b TIPO DE CALDEIRA: regulado em 00 (fixo); regulação válida para a instalação do termostato ambiente

com sonda externa.

CURVA DE FUNCIONAMENTO
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NORME GENERALE

� Prezentul manual constituie parte integranta si esentiala a produsului.
Cititi cu atentie avertizarile continute in prezentul manual pentru ca va furnizeaza informatii importante
cu privire la siguranta instalarii, utilizarii  si intretinerii. Pastrati cu atentie acest livret pentru orice
consultari ulterioare. Instalarea centralei trebuie sa fie efectuata de personal calificat, respectand
normele in vigoare si conform cu instructiunile producatorului. O instalare gresita poate provoca daune
persoanelor, animalelor si obiectelor, pentru care producatorul nu poate fi considerat responsabil.

�    Dupa scoaterea produsului din ambalaj asigurati-va de integritatea acestuia. Daca aveti dubii in acest sens
nu utilizati produsul si adresati-va distribuitorului. Elementele ambalajului (suport de lemn,
cuie, saci din plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lasate la indemana copiilor pentru ca
sunt potentiale surse de pericol.

�  Aceasta centrala este utilizat pentru incalzirea apei la o temperatura inferioara cele de fierbere la
presiune atmosferica. Ea trebuie sa fie racordata la o instalatie de incalzire compatibila cu
performantele si puterea acesteia.

�  Acest aparat trebuie sa fie utilizat doar in scopul pentru care a fost special prevazut.
Orice alta utilizare este considerata improprie si periculoasa. Producatorul nu poate fi considerat
responsabil pentru eventualele daune cauzate de o utilizare improprie si irationala.

TOATE OPERATIILE DE INSTALARE, INTRETINERE SI TRANSFORMARE A TIPULUI DE GAZE TREBUIE SA
FIE EFECTUATE DE UN PERSONAL AUTORIZAT SI CALIFICAT.

RECOMANDAM PENTRU O INSTALARE SI FUNCTIONARE CORECTA, UTILIZAREA PIESELOR DE SCHIMB
SI A ACCESORIILOR ORIGINALE LAMBORGHINI .

DACA SIMTITI MIROS DE GAZE NU ACTIONATI ASUPRA INTRERUPATOARELOR ELECTRICE. DESCHIDETI
USILE SI FERESTRELE. INCHIDETI ROBINETUL DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL.
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Feita a programação, premer

Valor de giros/min programável na
partida compreendido entre 80% e 100%
do valor absoluto

Partida giros/minn

de 00 a 99 (unidade)L Giros/min mínimo

de 05 a 60 (centena)Giros/min. mínimoJ

de 00 a 90 (unidade)Giros/min máx. em aquecimentoG

de 10 a 60 (centena)Giros/min máx. em água q. sanit.H

Giros/min máx. em água q. sanit. de 00 a 99 (unidade)I

Para sair do programa em qualquer fase, premer 4 vezes

Campo dos valoresParâmetroNo fase
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DESCRIERE

FUTURIA 24 PLUS MB W TOP
Centrala complet etansa fata de ambient, destinata pentru incalzirea apei la o temperatura inferioara
celei de fierbere la presiune atmosferica. Functionarea centralei FUTURIA PLUS este total automata,
controlata de o placa electronica comandata de un microprocesor.
Modularea continua a puterii este efectuata atat pe circuitul de incalzire al instalatiei cat si pe
circuitul de producere a apei calde menajere (A.C.M.) , prin intermediul placutei electronice care comanda
turatia ventilatorului.
Prin analiza combustiei (indispensabila la prima pornire) este posibila reglarea debitului de
gaze astfel incat sa se obtina dozajul potrivit de amestec aer/gaz. La fiecare variatie a numarului
de rotatii ale ventilatorului (cand variaza debitul de aer) corespunde o variatie a debitului de
gaze.
Aceasta functionare asigura un raport constant al amestecului aer-gaze la orice variatie a volumului
flacarii, garantand intotdeauna un randament maxim si o ardere optima in orice conditii.

Placa electronica permite, de asemenea:

-     Controlul eficientei valvei cu trei cai si a pompei de circulatie, pentru evitarea blocajului datorat unei
eventuale periode lungi de inactivitate (la fiecare 24 ore sunt actionate robinetul si pompa pentru o
perioada determinata).

-   Dispozitiv antiinghet:   cand temperatura apei de incalzire este sub 10 °C este pusa in functiune
pompa de circulatie.
Daca temperatura continua sa scada, la 3°C va porni arzatorul la puterea
minima, apoi se va opri la 10°C. Din acest motiv, cazanul trebuie sa fie
alimentat chiar si in periodele de inactivitate.

-  Memoria placii:                microprocesorul placii electronice permite memorarea si semnalarea eventualelor
anomalii. Aceste informatii sunt stocate in memorie chiar si in cazul lipsei
alimentarii electrice si pot fi rechemate din memorie prin intermediul unei
legaturi la un PC.

- Functionarea la temperatura variabila cu eventuale compensari ale temperaturii  exterioare.
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de 10 a 60 (centena)Giros/min máx. em aquecimentoF

00 = modução activa
De 01 a 100% controlo manual da velocidade do
ventilador. Função de limpeza do tubo de descarga.

Controlo da velocidade do ventiladorE

d

0x = termostato ambiente
1x = sonda NTC4 (sonda externa)

Tipo caldeira

1 cifra tipo aquecimento

2 cifra tipo água q. sanitária

x0 = válvula de 3 vias
x1 = bomba água q. sanitária - Não utilizar
x2 =  válvula de 3 vias invertida - Não

utilizar

C Não utilizarBomba PWM

Tempo de espera para ligar novamente o
aquecimento

De 0 a 30 (x10.2 s)

b Tempo de pós-circulação. Bomba em
aquecimento De 3 a 99 minutos

A

De 15°C a 30°C

Deslocamento paralelo (com sonda externa
e relógio na caldeira)

Temperatura de espera para l igar
novamente o aquecimento

De 0°C a 30°C (sobre T1set)

De 5°C a 15°CHisterese aquec. central

7

8

9

Sistema de aquec. central

00 = aquec. central desligado
01 = aquec. central ligado
02 = aquec. central ligado + bomba em

contínuo

Temperatura de ida (T1) De 20°C a 90°C

T1foot  (temp. mínima de aquecimento) De 15°C a 25°C (recomenda-se 15°C)

T4 mínimo (temperatura programável son-
da externa)

De - 20°C a + 10°C

3

4

5

6

Feita a programação, premer

Campo dos valoresParâmetroNo fase

Z
DESCRIERE
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Va fi efectuata de un personal calificat.
Instalarea trebuie sa fie prevazuta intr-un local lipsit de vapori corozivi si trebuie sa fie conforma dispozitiilor
legale in ceea ce priveste evacuarea produselor rezultate in urma combustiei si conform normelor aflate in vigoare.
In mod special se recomanda respectarea normelor in materie de siguranta si cele referitoare la constructia
si pozitionarea cosului de fum.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI
� Deschideti ferestrele si usile, evitati prezenta flacarilor sau a focului deschis.
� Procedati la purjarea aerului.
� Controlati daca sunt scapari de gaz (utilizati o solutie cu sapun sau un produs echivalent).

Inainte de instalarea centralei este important sa curatati tevile retelei de apa de eventualele impuritati, utilizand
pentru aceasta operatie aer comprimat sau gaz inert.
In continuare este necesar sa va asigurati de faptul ca centrala este prevazuta pentru tipul de gaze pe
care utilizatorul le are la dispozitie.

INSTALAREA
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Na presença de um problema de funcionamento, o aparelho interrompe as próprias funções e apresenta
no visor (lampejo alternado) o bloqueio que se deu.
Verificar então que as condições de funcionamento seja regulares (válvula do gás aberta, pressão de
carregamento regular, etc.) e desbloquear o aparelho premendo a tecla RESET; se o bloqueio persistir,
contactar o CENTRO DE ASSISTÊNCIA LAMBORGHINI.

Premendo simultaneamente os botões MODE e STEP, no visor aparecerá a letra C. Mantendo premidos
os botões supracitados, configurar o código de acesso (62) utilizando os botões + e -. Premer STORE
para memorizar o código (o visor lampeja duas vezes). Premer MODE para que apareça no visor o Nº
FASE. Então, premer STEP para visualizar o elenco das FASES.

DESBLOQUEIO DO APARELHO

APRESENTAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS (CÓDIGO DE ACESSO)

Campo dos valoresParâmetro

Tset temperatura regulada água quente sanitária De 60°C a 90°C (acumulador)

Sistema água quente sanitária
(NTC3 ausente)

00 = água q. sanitária desligada
01 = água q. sanit. ligada + bomba em

contínuo com histerese a 5°C sobre
Tset programada (Fase1)

02 = água q. sanit. ligada com histerese -
5°C sobre Tset programada (Fase 1)

03 = água q. sanit. ligada com histerese -10°C
sobre Tset programada (Fase 1)

04 = água q. sanit. ligada com histerese -20°
C sobre Tset programada (Fase 1)

05 = água q. sanit. ligada com histerese - 30°C
sobre Tset programada (Fase 1)

No fase

1

2

Feita a programação, premer

Z
INSTALAREA
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COMPONENTE PRINCIPALE                            LEGENDA

1 Supapa aerisire
2 Electrod de control
3 Ventilator
4 Electrod de aprindere
5    Placuta
6 Transformator
7 Presostat gaze arse
8 Sonda de retur NTC 2
9 Vas de expansiune circuit de incalzire
10 Pompa de recirculare
11 Robinet de siguranta
12 Presostat lipsa apa
13 Robinet de umplere
14 Robinet de golire
15 Reglare apa calda menajera (A.C.M.)
16 Termometru/Manometru
17 Buton “-” pentru diminuarea valorilor
18 Buton “+” pentru marirea valorilor
19 Buton “memo” pentru memorarea

datelor
20 Buton “secventa” pentru selectarea

parametrilor de vizualizare
21 Buton “program” pentru selectarea

programului
22 Afisaj pentru vizualizarea datelor
23 Buton “rearmare” pentru deblocarea

cazanului
24 Selector Vara/Iarna
25 Intrerupator general
26 Boiler cu acumulare de 90 l
27 Vas expansiune circuit menajer
28 Sonda boiler
29 Placa electronica de comanda
30 Robinet de siguranta boiler
31 Valva cu 3 cai
32 Sifon pentru golirea condensului
33 Valva de gaze
34 Corp centrala din aluminiu
35 Sonda de tur NTC 1
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A unidade electrónica da caldeira possui um microprocessador que permite memorizar e sinalizar
eventuais problemas ou bloqueios das sequências, indicando um código.
O significado do código é indicado na tabela abaixo:

CÓDIGO DO BLOQUEIO

1a Cifra Problema2a Cifra

0
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
9
9
9
9

00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
24
26
30
31
32
36
37
41
42
44
60
08
28
29
12
18
19
25

Problema no circuito de detecção da chama
Curto-circuito de 24 V
Não detecção, inexistência da chama no queimador
Problema na placa
Bloqueio interno da placa (ex. interrupção da alimentação eléctrica)
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
NTC1/NTC2 ligação trocada
Pressão de gás mínima (na presença do pressostato)
Superada a diferença ∆T entre T1 e T2 (>35°C)
Curto-circuito NTC1
Curto-circuito NTC2
NTC1 aberto
NTC2 aberto
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Problema na placa
Não intervenção do pressostato de ar
Ventoinha não em funcionamento, falta de sinal do taquímetro
A ventoinha continua a girar, sinal do taquímetro errado
Pressostato de falta de água
Intervenção TST (>98°C)
Temperatura de retorno T2 muito alta (>88°C)
Variação muito rápida da temperatura T1 (T1= temp. de ida)
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DIMENSIUNI mm.

Tur incalzire Ø 3/4”
Retur incalzire Ø 3/4”
Intrare apa rece menajera Ø 1/2”
Iesire apa calda menajera Ø 1/2”
Intrare gaz Ø 3/4”

CARACTERISTICI TEHNICE

Versiune cazan: mod. C tip C13-C33-C43-C53-C83          Temperatura max. apa 90ºC
Categoria: I 2H Presiune nominala gaze: gaze naturale 20 mbar
Presiune de lucru circuit de incalzire max. 3 bar
Presiune de lucru circuit A.C.M. max. 6 bar

MODEL

Putere termica Putere termica
minima

Productie apa
calda

Greut

Focar Utila
50/30ºC

kW kcal/h kW kcal/h min. l l kg

25 21.500 25,75 22.145 680 145 3 89FUTURIA 24
PLUS MB W TOP

Utila
80/60ºC

kW kcal/h

24,5 21.070

Focar
50/30ºC

kW kcal/h kW kcal/h

8,8 7.568 9,33 8.022

Utila
80/60ºC

kW kcal/h

8,98 7.719

Product.

∆30ºC

Prelevare de
varf in pri-

mele 10 min

Capacit.

boiler

l/h l

10 90

Vase de
expansiune

l

8

ACMincalz.

CARACTERISTICI POMPA DE RECIRCULARE
Debit/capacitate de pompare disponibila in instalatie
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VISUALIZAÇÃO DOS DADOS (sistema MONITOR)

Na visualização dos dados, é possível controlar os valores instantâneos de funcionamento do aparelho
(não modificáveis). Premer duas vezes o botão MODE (aparece um ponto luminoso lampejante à
direita da primeira cifra). Premer o botão STEP para visualizar todas as FASES disponíveis.

Obs.Nº de fase Parâmetro

Sistema acqua calda sanitaria

Temp. de ida
Temp. de retorno
Temp. sanitário
Temp. externa (*)
Temp. fumos
Temp. ida conf. ou calculada
Valores à disposição do instalador

1
2
3
4
5
6

7,8

Valor °C
Valor °C
Valor °C
Valor °C
Valor °C

(*) Visualização do valor se estiver ligada uma sonda (opcional)

Não disponível
Com sonda externa OPCIONAL
Introdução do código de aceso

Para sair do programa de VISUALIZAÇÃO DOS DADOS, premer uma vez

Utila Timp
refacere

Z
concentrica

Z
dublata

Z
CARACTERISTICI TEHNICE
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RACORDAREA HIDRAULICA

Fixati suruburile de sustinere si atasati rama de montaj, presand-o spre perete; plecand de la racordurile
terminale deja montate pe rama, treceti la efectuarea legaturilor: tur instalatie, retur instalatie, apa rece,
apa calda, evacuare condes, si eventual chiar si gazele si alimentarea electrica, cu termostatul de ambient.
Cu conductele pozate, este posibila desurubarea racordurilor terminale si montarea unor dopuri, pentru a se
efectua proba hidraulica a instalatiei.

EVACUARE CONDENS
Condensul care se formeaza in interiorul cazanului trebuie evacuat. Pentru aceasta centrala este pre-
vazuta cu un sifon. Racordul sifonului trebuie legat la o golire de Ø 32 din PVC. Se recomanda preve-
derea pe evacuare a unui al doilea sifon, inainte de intrare in canalul de scurgere.

LEGENDA

C Apa calda Ø 1/2”
G Gaze Ø 3/4”
F Apa alimentare centrala Ø 1/2”

(rece)
AE Alimentare electrica
M Tur instalatie Ø 3/4”
R Retur instalatie Ø 3/4”
SC Golire condens Ø 80mm.

NOTA: Utilizati racorduri hidraulice cu filet interior

Dimensiunile maxime exterioa-
re ale golirii  condensului trebuie
sa fie: Ø 70 max. si h 25 max.

Kit racordari hidraulice confort (la cerere)
Important: in cazul inlocuirii
tubului de golire condens,
furnizat de serie  cu centrala,
utilizati un tub care are un
Ø interior de cel putin 13mm.
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Para ter acesso ao número da FASE, é necessário premer uma vez o botão MODE (aparece um ponto
luminoso fixo à direita da 1ª cifra). Premer o botão STEP para visualizar todas as FASES disponíveis.

ELENCO DAS FASES INDICADAS PELA 1ª CIFRA DO VISOR (Valores modificáveis pelo utente)

2

No de fase Parâmetro Campo de valores

00 = água quente sani tár ia
excluída

01 = 5°C de histerese + bomba
continuamente no sanitário

02 = 5°C de histerese
03 =10°C de histerese
04 = 20°C de histerese
05 = 30°C de histerese

1 Temp. da água sanitária de 60 a 90°C

02Sistema de água quente sanitária

00 = aquecimento desabilitado
01 = aquecimento habilitado
02 = aquecimento habilitado,

bomba funciona continua-
mente

013 Aquecimento

4 80Temperatura de ida de 20 a 90°C

80

Valores programados
(default)

Para sair do programa ELENCO FASES, premer duas vezes

Exemplo:

pontinho luminoso fixo

visor do
nº de fase

visor do valor
dos parâmetros

Z
RACORDAREA HIDRAULICA
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CIRCUITUL HIDRAULIC

LEGENDA

A Gaze
B Intrare apa rece
C Iesire apa calda menajera
D Tur instalatie
E Retur instalatie
1 Sonda de control tur

instalatie
2 Supapa aerisire
3 Electrod de control
4 Racord duze
5 Electrod de aprindere
6 Trasformator de aprindere
7 Ventilator
8 Presostat aer
9 Sonda de control retur

instalatie
10 Valva gaze
11 Sifon pentru golire condens
12 Pompa recirculare
13 Vas de expansiune circuit

de incalzire 8 l
14 Presostat lipsa apa
15 Supapa de siguranta
16 Termometru/Manometru
17 Robinet de umplere
18 Robinet de golire
19 Boiler cu acumulare de 90 l
20 Vas de expansiune circuit

A.C.M. de 3 l
21 Sonda boiler
22 Anod de magneziu
23 Robinet de siguranta boiler
24 Robinet 3 cai
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SEQUÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO (somente leitura)

Sequência Função
0 pausa, não ha necessidade de calor
1 pré-ventilação
2 acender
3 queimador aceso (funcionamento do sistema em aquecimento)
4 queimador aceso (funcionamento em produção de água quente sanitária)
5 controlo do pressostato do ar
6 queimador apagado (temp. da água superior a 5°C em relação àquela programada)
7 pós-circulação da bomba na modalidade aquecimento
8 pós-circulação da bomba na modalidade de água quente sanitária
9 queimador apagado por uma série de problemas ( ver código do bloqueio)

Durante o funcionamento da caldeira, o painel digital indica com a primeira cifra a sequência de
funcionamento, e com a segunda cifra a temperatura da água da caldeira.

Ex. significa que o aparelho está a funcionar em aquecimento com temperatura de
ida igual a 80°C.

Botão Função

ON/OFF INTERRUPTOR
FUNCIONAMENTO/PARAGEM
INTERRUPTOR VERÃO/INVER-
NO

RIARMO/RESET DESBLOQUEIO DA CALDEIRA
PROG./MODE SELECÇÃO DO PROGRAMA

(VISOR)

Botão Função

SEQUENZA/STEP SELECÇÃO DOS PARÂMETROS A
SEREM VISUALIZADOS

MEMO/STORE MEMORIZAÇÃO DOS DADOS
+ AUMENTAR VALORES
- DIMINUIR VALORES

REGULAÇÃO DA ÁGUA
QUENTE SANITÁRIA 0-60ºC
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CONEXIUNI ELECTRICE-SCHEME

Este necesara conectarea cazanului la o retea de alimentare 230V - 50Hz monofazica + impamantare
cu cablul cu trei fire furnizat, respectand polarizarea LINIE - NUL.
Conectarea trebuie sa fie efectuata printr-un intrerupator bipolar cu deschiderea contactelor de cel putin
3 mm. In cazul inlocuirii cablului de alimentare, trebuie utilizat un cablu de tip “HAR H05 vv-F” 3x1,00 mm2.
(Recomandam utilizarea doar a accesoriilor si a pieselor de schimb LAMBORGHINI).

Instalatia trebuie sa fie conforma  NORMELOR DE SIGURANTA AFLATE IN VIGOARE.
Efectuati o impamantare corespunzatoare.

Pentru a accesa panoul electric, unde sunt situate bornele
de alimentare si eventualele legaturi ale termostatului de ambient,
efectuati urmatoarele operatii:

� Deconecati centrala de la alimentarea electrica
�  Slabiti cele doua suruburi 1 de fixare ale panoului de comanda

al centralei (fig.1).
�  Extrageti spre exterior panoul de comanda si rotiti pana la

oprirea de siguranta. Ridicati pentru deblocare si rotiti pana
la deschiderea totala  (fig.3)
NOTA: NU FORTATI, PENTRU A EVITA RUPEREA MECANISMULUI
DE DESCHIDERE

� Desurubati surubul 2 de fixare a carcasei si de acces
la conexiunile electrice (fig.4).

Tensiune

V

230

Frecventa   Putere
absorbita

Hz kW
50 0,274

Grad
de protectie

Nivel zgomot

IP dB (A)
44 <50

fig.4

2fig.3fig.2

1

fig.1
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ENCHIMENTO DO SISTEMA
Colocar a válvula de 3 vias na posição manual. Abrir lentamente a válvula de alimentação até que a pressão
do sistema, indicada pelo hidrómetro, alcance o valor de aproximadamente 1 bar, então fechá-la. Verificar
que o purgador de ar automático esteja com a tampa solta, accionar o circulador para eliminar o ar presente
no circuito segundo as instruções abaixo:
no painel de comando premer o botão ON (acende-se o visor) e activar a função de aquecimento (botão
verão/inverno na posição inverno) para fazer partir o circulador, premer o botão OFF para interromper o
funcionamento do circulador e repetir a operação até que o ar seja expurgado completamente.
Recolocar a válvula de 3 vias na posição automático.

COMO ACENDER
Abrir a válvula do gás, premer o botão ON; o queimador acender-se-á automaticamente (as funções de
aquecimento e de água quente sanitária foram programadas na empresa).
Se não se acender, a caldeira fará outras 2 tentativas, e em seguida bloqueia-se (no visor vai aparecer
2 - 02 que se acenderão alternadamente). Desbloquear o aparelho premendo a tecla RESET, se continuar
bloqueada, contactar o centro de assistência.

COMO ACENDER

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO

1) Premer o botão (MODE). Aparece um ponto luminoso fixo no visor esquerdo.
2) Premer o botão (STEP) na fase 4.
3) Premer os botões (+) (-) para modificar a temperatura de água quente sanitária.
4) Premer o botão (STORE) para memorizar os dados.
5) Premer o botão (MODE) duas vezes para activar a nova regulação.

PAINEL DE COMANDO

Botão Função

ON/OFF INTERRUPTOR
FUNCIONAMENTO/PARAGEM
INTERRUPTOR VERÃO/INVER-
NO

RIARMO/RESET DESBLOQUEIO DA CALDEIRA
PROG./MODE SELECÇÃO DO PROGRAMA

(VISOR)

Botão Função

SEQUENZA/STEP SELECÇÃO DOS PARÂMETROS A
SEREM VISUALIZADOS

MEMO/STORE MEMORIZAÇÃO DOS DADOS
+ AUMENTAR VALORES
- DIMINUIR VALORES

REGULAÇÃO DA ÁGUA
QUENTE SANITÁRIA 0-60ºC
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SCHEMA DE PRINCIPIU

LEGENDA

CiR Pompa recirculare instalatie
PSG Presostat siguranta gaze
PA Presostat aer
PH2O Presostat apa
E.A. Electrod de aprindere
E.R. Electrod de ionizare
TRA Transformator
IG Intrerupator general
VG1 Valva gaze 1
VG2 Valva gaze 2
VD Valva 3 cai
E/I Selector Vara/Iarna
TA Termostat de ambient
TB Termostat boiler
SE Sonda exterioara

SR Sonda retur
SM Sonda tur
VN Ventilator
X2 Conector amp. 13 cai
X3 Conector amp. 6 cai
X4 Conector amp. 2 cai
X7-X8 Conector conectare PC
3AT Siguranta fuzibila 3A (electroventilator)
2AF Siguranta fuzibila 2A (circuite 24 V)
2AF(F1) Siguranta fuzibila alimentare 230 V (2A)
L Linie 230 V 50 Hz
N Nul
C Conector wieland pas 7,5
FA Filtru antiinterferenta
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Ao ligar o aparelho, ou depois que houve um desbloqueio (Reset), e se não houver necessidade de
calor, são previstos:

� 5 s de pausa de segurança;
� 15 s para activar a válvula de 3 vias;
� 60 s para activar o circulador;
� desliga-se o circulador e a válvula de 3 vias.

Este ciclo acontece a cada 24 horas e também 24 horas após a ultima solicitação de calor. As operações
acima citadas garantem o movimento dos componentes pelo menos uma vez por dia.

AQUECIMENTO
A partida do aquecimento, após um período de pausa, prevê:

� 115 s de activação da válvula de 3 vias;
� accionamento da bomba;
� controlo dos contactos do pressostato de ar (devem estar fechados);
� accionamento do ventilador;
� ao solicitar calor, tem início o período de pré-ventilação;
� accionamento do transformador de ligar e abertura da válvula de gás;
� se a detecção da chama estiver correcta, o ventilador gira por alguns segundos com a potência

máx., e em seguida começa a modulação.

Ao terminar a solicitação de calor, o queimador se apaga, enquanto que a bomba continua a girar
por 3 minutos (tempo de pós-circulação), e em seguida a válvula de três vias desactiva-se.
Se não for detectada a chama, ao terminar o tempo de segurança, repete-se o ciclo de pré-ventilação/
acendimento (até 2 vezes, em seguida é feito o bloqueio do aparelho).

PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
Ao ser pedida a água quente, a válvula de três vias comuta imediatamente no circuito sanitário.
Depois que o queimador apaga-se, a bomba continua a funcionar por um período de dois minutos e
em seguida desliga-se. A necessidade de água quente sanitária é detectado mediante um sensor de
temperatura que se encontra no trocador de calor do circuito sanitário na entrada da água fria, que
activa o funcionamento da caldeira para a produção de água sanitária quando a temperatura medida
for inferior ao valor programado no nº de fase 1.
A modulação dá-se imediatamente e é feita em função da temperatura de retorno da água da caldeira.
Na fase de produção de água quente sanitária, o queimador apaga-se quando a temperatura medida
pelo termóstato na caldeira supera o valor programado.

FUNCIONAMENTO COMBINADO (ÁGUA QUENTE SANITÁRIA + AQUECIMENTO)
Se, durante a fase de aquecimento, houver necessidade de água quente sanitária, a válvula de 3 vias
desvia o fluxo da água para o trocador sanitário (a água quente para os sanitários tem a preferência
sobre o sistema). Quando não for mais necessária a água, o queimador apaga-se e a bomba continua
a funcionar por dois minutos, e depois pára. A válvula de três vias desvia o fluxo da água para o
circuito do sistema.
A bomba é novamente accionada e o aparelho recomeça a funcionar em aquecimento.

FUNCIONAMENTO
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SCHEMA DE MONTAJ

LEGENDA

CiR Pompa recirculare instalatie
PSG Presostat siguranta gaze
PA Presostat aer
PH2O Presostat apa
E.A. Electrod de aprindere
E.R. Electrod de ionizare
TRA Trasformator
IG Intrerupator general
VG Valva  gaze 1-2
M1 Sir cleme pa27
VD Valva 3 cai
E/I Selector Iarna/Vara
TA Termostat ambient
TB Termostat boiler

SE Sonda externa
SR Sonda retur
SM Sonda tur
VN Ventilator
X2 Conector amp. 13 cai
X3 Conector amp. 6 cai
X4 Conector amp. 2 cai
X7-X8 Conector conectare PC
3AT Siguranta fuzibila 3A (electroventilator)
2AF Siguranta fuzibila 2A (circuite 24 V)
2AF(F1) Siguranta fuzibila alimentare 230 V (2A)
CL Cablu retea 230 V 50 Hz
C Conector wieland pas 7,5
FA Filtru antiinterferenta

Pentru conectarea termostatului de ambient TA, deconectati puntea 1-2 de la clema M1

89

DESCARGA CONCÊNTRICA
Montar a curva concêntrica, posicionando-a na direcção desejada, e enfiar na mesma a guarnição de
vedação. Montar os tubos de aspiração e descarga de fumos, respeitando as medidas indicadas no
respectivo esquema de instalação. É necessário manter a descarga de fumos com uma ligeira subida
(aproximadamente 3%) para o exterior para permitir de recolher a eventual formação de condensação
na caldeira.

INSTALAÇÃO DA DESCARGA DOS FUMOS

� Compr. máx. DESCARGA
CONCÊNTRICA 3 mt.

� Compr. máx. DESCARGA
SEPARADA (Aspiração +
Envio) 50 mt.

Atenção! Utilizar única e exclusivamente o Kit Aspiração/Descarga de fumos produzido pela Lamborghini Caloreclima.

DESCARGA SEPARADA
É necessário manter a descarga de fumos com uma ligeira subida (aproximadamente 3%) para o
exterior para permitir de recolher a eventual formação de condensação na caldeira.

A instalação de uma curva na ligação da caldeira à chaminé
cria uma perda de pressão.
Os valores reproduzidos na tabela indicam uma redução de
tubagem linear.

INSTALAÇÃO
TIPO

DESCARGA
CONCÊNTRICA

DESCARGA/ASPIRAÇÃO
SEPARADAS

INSERÇÃO DE CONEXÃO
CURVA DE 90°

1 m.

0,6 m.

INSERÇÃO DE CONEXÃO
CURVA DE 45°

0,5 m.

0,3 m.
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INSTALAREA EVACUARII

� Lungime max. EVACUARE
CONCENTRICA: 3 m

� Lungime max. EVACUARE
SEPARATA  (Aspiratie +
evacuare): 50 m

Atentie: utilizati numai kit-ul de aspiratie/evacuare gaze arse Lamborghini Caloreclima

EVACUARE SEPARATA (DUBLATA)
Evacuarea gazelor arse trebuie sa fie putin inclinata (aproximativ 3%) spre exterior, pentru a putea fi 
evacuat eventualul condens format in cazan .

Instalarea unui cot pentru conectarea cazanului la cosul de fum
creeaza o pierdere a presiunii.
Valorile din tabel indica reducerea necesara a tubulaturii liniare

INSTALARE
TIP

EVACUARE
CONCENTRICA

ASPIRATIE EVACUARE
SEPARATA (DUBLATA)

INSERARE
COT LA 90º

1 m

0,6 m

INSERARE
COT  LA 45º

0,5 m

0,3 m

EVACUARE CONCENTRICA
Montati cotul concentric pozitionandu-l in directia dorita, si introduceti pe acesta garnitura
de etansare. Montati tubul de aspirare si evacuare gaze arse respectand cotele indicate in schema de
instalare. Evacuarea gazelor arse trebuie sa fie putin inclinata (aproximativ 3%) spre exterior, pentru a se putea 

.
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ESQUEMA DE MONTAGEM

LEGENDA

CiR Circulador instalação
PSG Pressóstato de segurança gás
PA Pressóstato a ar
PH2O Pressóstato água
E.A. Eléctrodo de acendimento
E.R. Eléctrodo de levantamento
TRA Transformador
IG Interruptor geral
VG Válvula de gás 1-2
M1 Grupo de borne pa27
VD Válvula de 3 vias
E/l Interruptor verão/inverno
TA Termóstato ambiente
TB Termóstato fervedor

SE Sonda externa
SR Sonda retorno
SM Sonda ida
VN Ventilador
X2 Conector amp. 13 saídas
X3 Conector amp. 6 saídas
X4 Conector amp. 2 saídas
X7-X8 Conector ligação PC
3AT Fusível 3A (eletroventilador)
2AF Fusível 2A (circuítos 24 V)
2AF(F1) Fusível alimentação 230 V (2A)
CL Cabo linha 230 V 50 Hz
C Conector
FA Filtro anti-interferência

Para ligar o termóstato ambiente TA, retirar a ponte 1-2 do grupo de borne M1
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evacua eventualul condens format in cazan.
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INSTALAREA EVACUARII
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La pornirea aparatului, sau dupa deblocare (Reset), si in absenta cererii de caldura se prevad:

� 5 sec. pauza de siguranta;
� 15 sec. activare valva 3 cai;
� 60 sec. activare pompa recirculare;
� oprire pompa recirculare si valva 3 cai.

Acest ciclu ruleaza la fiecare 24 ore, si la inca 24 ore dupa ultima cerere de caldura. Operatiunile
de mai sus asigura functionarea tuturor componentelor cel putin o data pe zi.

INCALZIRE
Pornirea ciclului de incalzire, dupa o perioada de pauza, este urmatoarea:

� 15 sec. activarea valvei cu 3 cai;
� activarea pompei;
� controlul contactelor presostatului de aer (acestea trebuie sa fie inchise);
� activarea ventilatorului;
� la cererea de caldura incepe perioada de pre-ventilatie;
� activarea transformatorului de aprindere si deschiderea valvei de gaze;
� daca detectia flacarii este corecta, ventilatorul functioneaza pentru cateva secunde la puterea max.,

dupa care incepe modularea.

Daca nu mai este necesara caldura arzatorul se stinge, iar pompa continua sa functioneze 3
minute (perioada de post-circulatie), dupa care valva cu trei cai este dezactivata.
Daca nu este detectata flacara, la sfarsitul perioadei de siguranta, se repeta ciclul de pre-ventilatie - 
aprindere (de 2 ori, dupa care aparatul se opreste) .

PRODUCERE DE APA CALDA MENAJERA
Daca este necesara apa calda, valva cu trei cai se comuta imediat pe circuitul ACM. Dupa
oprirea arzatorului pompa continua sa functioneze pentru o perioada de doua minute dupa care se
opreste. Cererea de apa calda menajera este detectata prin intermediul unui senzor de temperatura
aflat pe schimbatorul de caldura al circuitului menajer; acesta activeaza functionarea centralei 
pentru producerea apei calde menajere cand temperatura masurata este inferioara valorii introduse
la numarul de faza 1.
Modularea are loc imediat si este efectuata in functie de temperatura de retur a apei din
centrala.
In faza de producere a apei calde menajere arzatorul se opreste cand temperatura masurata la
termostatul boilerului depaseste valoarea programata.

FUNCTIONAREA COMBINATA (APA CALDA MENAJERA + INCALZIRE)
Daca in faza de incalzire apare un necesar de apa calda menajera, valva cu 3 cai deviaza
fluxul de apa spre schimbatorul de caldura (apa calda pentru circuitul ACM are prioritate fata de instalatia
de incalzire). Cand nu mai este necesara ACM, arzatorul se stinge si pompa ramane in functiune pentru doua
minute, iar apoi se opreste. Valva cu trei cai deviaza fluxul de apa catre circuitul de incalzire.
Pompa este din nou activata si aparatul functioneaza in regim de incalzire.

FUNCTIONAREA
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ESQUEMA DE PRINCÍPIO

LEGENDA

CiR Circulador instalação
PSG Pressóstato de segurança gás
PA Pressóstato a ar
PH2O Pressóstato água
E.A. Eléctrodo de acendimento
E.R. Eléctrodo de levantamento
TRA Transformador
IG Interruptor geral
VG1 Válvula de gás 1
VG2 Válvula de gás 2
VD Válvula de 3 vias
E/l Interruptor verão/inverno
TA Termóstato ambiente
TB Termóstato fervedor
SE Sonda externa

SR Sonda retorno
SM Sonda ida
VN Ventilador
X2 Conector amp. 13 saídas
X3 Conector amp. 6 saídas
X4 Conector amp. 2 saídas
X7-X8 Conector ligação PC
3AT Fusível 3A (eletroventilador)
2AF Fusível 2A (circuítos 24 V)
2AF(F1) Fusível alimentação 230 V (2A)
L Linha 230 V 50 Hz
N Neutro
C Conector
FA Filtro anti-interferência
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UMPLEREA INSTALATIEI
Treceti valva cu 3 cai in pozitia manual. Deschideti lent robinetul de umplere pentru a introduce presi- 
une in instalatie, indicata pe manometru, pana la valoarea de circa 1 ba r apoi inchideti-l.
Verificati ca supapa de aerisire automata sa aiba capacelul slabit si porniti pompa de circulatie pentru a elimina 
aerul din circuit, astfel:
pe panoul de comanda apasati butonul ON (se lumineaza display-ul) si activati functia incalzire (butonul
vara/iarna in pozitia iarna) pentru a face sa porneasca pompa de circulatie, apasati butonul OFF pen-
tru oprirea pompei si repetati operatiunea pana la purjarea totala a aerului.
Readuceti valva cu 3 cai in pozitia automat.

APRINDERE
Deschideti robinetul de gaze, apasati butonul ON; arzatorul se va aprinde automat (functiunile incalzire si
A.C.M. sunt programate din fabrica).
Daca aprinderea nu se produce, centrala va efectua inca 2 tentative de aprindere, dupa care se va opri
in blocaj (pe display va aparea 2 - 02 care se va ilumina alternativ). Deblocati aparatul apasand tasta
RESET, iar daca blocajul persista adresati-va centrului de asistenta tehnica autorizat.

PORNIREA

REGLAREA TEMPERATURII DE INCALZIRE

1) Apasati butonul (MODE). Va aparea un punct luminos fix pe afisajul din stanga
2) Apasati butonul (STEP) pentru faza 4
3) Apasati butoanele (+) (-) pentru modificarea temperaturii apei calde menajere
4) Apasati butonul (STORE) pentru memorarea datelor
5) Apasati butonul (MODE) de doua ori pentru activarea noului reglaj

PANOUL DE COMANDA

Buton               Functie

ON/OFF INTRERUPATOR PORNIT/
OPRIT
SELECTOR VARA /
IARNA

REARMARE/RESET    DEBLOCARE CENTRALA
PROG./MODE SELECTARE PROGRAM

(DISPLAY)

Buton               Functie

SECVENTA/STEP      SELECTARE PARAMETRI PENTRU
VIZUALIZARE

MEMO/STORE MEMORARE DATE
+ CRESTERE VALORI
- DIMINUARE VALORI

REGLARE APA CALDA
MENAJERA 0-60ºC
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LIGAÇÕES ELÉCTRICAS-ESQUEMAS

É necessário efectuar a ligação do equipamento a uma corrente de alimentação monofásica de 230V
- 50 Hz + terra mediante o cabo de três fios fornecido, respeitando a polaridade LINHA - NEUTRO.
A ligação deve ser feita mediante um interruptor bipolar com abertura mínima entre os contactos de 3
mm.
Caso seja necessário substituir o cabo de alimentação, utilizar um cabo do tipo “HAR H05 VV-F”
3x1,00 mm˝. (Aconselhamos a utilizar exclusivamente acessórios e peças sobressalentes
LAMBORGHINI).

A instalação deve estar em conformidade com as NORMAS de segurança em vigor.
Efectuar uma boa ligação à terra.

Para ter acesso ao quadro eléctrico, onde encontram-se a régua de
junção de alimentação e a ligação do termostato ambiente, se
existente, seguir as instruções abaixo:

� Desligar a tensão da caldeira.
� Soltar os dois parafusos de fixação 1 do painel de comando da

caldeira (fig.1).
� Tirara para fora o painel de comandos e girá-lo até à primeira

paragem de segurança. Levantar para desbloquear e girar até
a abertura total (fig.3).
N.B.  NÃO FORÇAR PARA EVITAR DE QUEBRAR O
MECANISMO DE ABERTURA.

� Soltar os parafusos de fixação 2 da tampa e então tem-se acesso
às ligações eléctricas (fig.4).

Tensão

V

230

Frequência Potência
absorvida

Hz kW
50 0,274

Grau de
protecção

Ruído

IP dB (A)
44 <50

fig.4

2fig.3fig.2

1

fig.1

FAZA TEMPERATURA INCALZIRE
PRE-INTRODUSA

Z
PORNIREA

Z
REARMARE                      AFISARE DATE                    PROGRAM    SECVENTA      MEMORIZ.

Z
REGLARE TEMPERATURA DE INCALZIRE
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SECVENTE DE FUNCTIONARE (numai citire)

Secventa        Functie
0 pauza, nu exista cerere de caldura
1 pre-ventilatie
2 aprindere
3 arzator aprins (functionare incalzire)
4 arzator aprins (functionare producere apa calda menajera)
5 control presostat aer
6 arzator stins (temp.apei mai mare cu 5ºC fata de temperatura introdusa)
7 post-circulatie pompa in regim incalzire
8 post-circulatie pompa in regim apa calda menajera
9 arzator stins datorita unei anomalii (V  ezi cod blocaj)

In timpul functionarii centralei panoul digital indica la prima cifra secventa de functionare si
la a doua cifra temperatura apei din cazan.

Ex. arata ca aparatul functioneaza in regim incalzire cu temperatura pe tur egala
cu 80 ºC

Buton              Functiune

ON/OFF INTRERUPATOR PORNIT /
OPRIT
SELECTOR  VARA / 
IARNA

REARM. /RESET DEBLOCARE CENTRALA
PROG./MODE SELECTARE PROGRAM

(AFISAJ)

Buton               Functie

SECVENTA/STEP SELECTARE PARAMETRI PENTRU
VIZUALIZARE

MEMO/STORE MEMORARE DATE
+ CRESTERE VALORI
- DIMINUARE VALORI

REGLARE APA CALDA
MENAJERA 0-60ºC
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CIRCUITO HIDRÁULICO

LEGENDA

A Gás
B Entrada da água fria
C Sa ída da água quente

sanitária
D Envio instalação
E Retorno instalação
1 Sonda de controlo envio

instalação
2 Válvula de alívio do ar
3 Eléctrodo de controlo
4 Tomada bico
5 Eléctrodos de acendimento
6 Transformador de

acendimento
7 Ventilador
8 Pressóstato a ar
9 Sonda de controlo retorno

instalação
10 Válvula de gás
11 Si fão para descarga

condensação
12 Circulador
13 Vaso de expansão circuito

de aquecimento 8 l.
14 Pressóstato de falta de

água
15 Válvula de segurança
16 Hidrómetro
17 Torneira de enchimento
18 Torneira de descarga
19 Fervedor a acumulação de

90 l.
20 Vaso de expansão circuito

de água quente sanitária
3 l.

21 Sonda fervedor
22 Anodio de magnesio
23 Vá l vu la de segurança

fervedor
24 Válvula de 3 vias

Z
SECVENTE DE FUNCTIONARE (numai citire)

Z
REARMARE               AFISARE DATE                           PROGRAM    SECVENTA      MEMORIZ.

Z
PRIMA CIFRA

Z
A DOUA CIFRA

Z

Z
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Pentru accesul la numarul FAZEI trebuie apasat prima oara butonul MODE (apare un punct luminos 
fix la dreapta primei cifre). Apasati apoi butonul STEP pentru vizualizarea tuturor FAZELOR disponibile.

LISTA FAZELOR INDICATE DE PRIMA CIFRA A AFISAJULUI (Valori modificabile de utilizator)

Exemplu

punct luminos fix

afisare
numar faza

afisare valoare
parametri

2

Nr. faza              Parametru                         Interval de valori

00 = apa calda menajera
exclusa

01 = 5 ºC histerezis + pompa con-
tinuu pe apa calda menaj.

02 = 5 ºC de histerezis
03 = 10 ºC de histerezis
04 = 20 ºC de histerezis
05 = 30 ºC de histerezis

1          Temp. apa calda menajera        de la 60 la 90 ºC

02Sistemul apa calda menajera

00 = incalzire dezactivata
01 = incalzire activata
02 = incalzire activata pompa

functioneaza continuu
013 Incalzire

4 80 Temperatura turului                   de la 20 la 90 ºC

80

Valori introduse
(default)

Pentru iesirea din programul LISTA FAZELOR apasati de doua ori           (MODE)
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LIGAÇÃO HIDRÁULICA

Fixar a placa de montagem à parede. Em seguida prosseguir colocando em operação todas as
tubulações: envio da instalação, retorno da instalação, água-fria, água quente, gás, descarga
condensação e a alimentação da linha elétrica com termóstato ambiente.
Depois de colocadas as tubulações, é possivel desparafusar as ligações terminais e colocar tampas
normais fechadas para prosseguir com a prova hidráulica da instalação.

DESCARGA DA CONDENSAÇÃO
A condensação que se forma ao interno da caldeira deve ser descarregada portanto a caldeira é
predisposta com um sifão. A ligação do sifão deve ser ligada à uma descarga Ø 32 em PVC. É
aconselhável predispôr um ulterior sifão na descarga antes de entrar no esgoto.

LEGENDA

C Água quente Ø 1/2”
G Gás Ø 3/4”
F Água alimentação da caldeira Ø 1/2” (Fria)
AE Alimentação eléctrica
M Envio da instalação Ø 3/4”
R Retorno da instalação Ø 3/4”
SC Descarga condensação Ø 80 mm

N.B.: Instalar ligações hidráulicas fêmea.

As dimensões máximas
externas da descarga de
condensação devem ser: Ø 70
máx. e H 25 máx.

Kit ligações hidráulicas confort (à pedido)
Impor tante:  Em caso de
substituição do tubo da descarga
de condensação, fornecido em
série com a caldeira, utilizar tubo
que tenha o Ø interno de ao
menos 13 mm.
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VIZUALIZARE DATE (sistemul MONITOR)

Pe monitorul de afisare pot fi controlate valorile instantanee ale functionarii aparatului (nemodificabile).
Apasati de doua ori butonul MODE (apare un punct clipitor in dreapta primei cifre).
Apasati butonul STEP pentru afisarea tuturor FAZELOR disponibile.

ObservatiiNr. fazei            Parametru

Temp. turului
Temp. returului
Temp. apa calda menajera
Temp. exterioara (*)
Temp. gaze arse
Temp. turului, introdusa sau calculata
Valori la dispozitia instalatorului

1
2
3
4
5
6

7,8

Valoare ºC
Valoare ºC
Valoare ºC
Valoare ºC
Valoare ºC

(*) Afisarea valorii daca este conectata o sonda (optional)

Nedisponibila
Cu sonda exterioara, OPTIONAL
Introducere cod de acces

Pentru iesirea din programul AFISARE DATE trebuie apasat o singura data            (MODE)
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DIMENSÕES mm.

CARACTERÍSTICAS DO CIRCULADOR
Fluxo/pressão disponível para o equipamento

Ida do aquecimento Ø 3/4”
Retorno do aquecimento Ø 3/4”
Entrada da água fria sanitária Ø 1/2”
Saída da água quente sanitária Ø 1/
2”
Entrada de gás Ø 3/4”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO

Potência térmica Potência térmica mínima Produção água
quente

Peso

Queimador Útil
50/30ºC

kW kcal/h kW kcal/h min. l l kg

25 21.500 25,75 22.145 680 145 3 89FUTURIA 24
PLUS MB W TOP

Útil
80/60ºC

kW kcal/h

24,5 21.070

Queimador Útil
50/30ºC

kW kcal/h kW kcal/h

8,8 7.568 9,33 8.022

Útil
80/60ºC

kW kcal/h

8,98 7.719

Produção
∆30ºC

Levantamento de
pontas nos

primeiros 10
min.

Restabelecimento
Capacidade

fervedor

l/h l

10 90

Vaso de
expansão

l

8

Água
quente

sanitária
Aquecim.

Caldeira versão: mod. C Tipo C13-C33-C43-C53-C83 Temperatura máx. da água 90ºC
Categoria: I 2H Pressão nominal do gás: Gás natural 20 mbar
Pressão de funcionamento circuito de aquecimento máx. 3 bar
Pressão de funcionamento circuito de água quente sanitária máx. 6 bar

Z
VIZUALIZARE DATE (sistemul MONITOR)
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Placa electronica a centralei este dotata cu un microprocesor care permite memorarea si semnalarea even-
tualelor anomalii sau blocaje ale secventei, evidentiate printr-un cod.
Semnificatia codului este prezentata in tabelul de mai jos:

COD BLOCAJ (numai citire)

Prima cifra AnomalieA doua cifra

0
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
9
9
9
9

00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
24
26
30
31
32
36
37
41
42
44
60
08
28
29
12
18
19
25

Anomalie circuit detectie flacara
Scurt circuit 24 V
Lipsa detectiei, absenta flacarii la arzator
Anomalie placa circuite
Blocaj intern placa (ex. intrerupere alimentare electrica)
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
NTC1 / NTC2 legaturi inversate
Presiune gaze minima (in prezenta presostatului)
Depasita diferenta ∆T intre T1 si T2 (>35ºC)
Scurt circuit NTC1
Scurt circuit NTC2
NTC1 deschis
NTC2 deschis
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Anomalie placa circuite
Lipsa interventiei presostatului de aer
Ven t i la toru l  nu  func t ioneaza,  l ipsa  semnal  tahomet ru
Ventilatorul continua sa mearga, semnal gresit al tahometrului
Presostat lipsa apa
Interventie TST (>98ºC)
Temperatura retur T2 prea mare (>88ºC)
Variatie prea rapida a temperaturii T1 (T1= temperatura tur)
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PRINCIPAIS COMPONENTES LEGENDA

1 Válvula de evacuação de ar
2 Eléctrodo de controlo
3 Ventilador
4 Eléctrodos de ligar
5 Placa
6 Transformador
7 Pressostato de fumo
8 Sonda de retorno NTC 2
9 Vaso de expansão circuito de aquecimento
10 Circulador
11 Válvula de segurança
12 Pressostato da falta de água
13 Torneira de enchimento
14 Torneira de descarga
15 Regulação da água quente sanitária
16 Hidrómetro
17 Botão “-“ para diminuir os valores
18 Botão “+” para aumentar os valores
19 Botão “store” para memorizar os dados
20 Botão “step”  para se leccionar os

parâmetros a serem visualizados
21 Botão “mode”  para seleccionar o

programa
22 Visor para a apresentação dos dados
23 Botão “reset”  para desbloquear a

caldeira
24 Selector Verão/Inverno
25 Interruptor geral
26 Fervedor à acumulação 90 l.
27 Vaso de expansão circuito de água

quente sanitária
28 Sonda fervedor
29 Unidade de comando
30 Válvula de segurança fervedor
31 Válvula de 3 vias
32 Sifão para descarga condensação
33 Válvula de gás
34 Corpo da caldeira de alumínio
35 Sonda de ida NTC 1

Z
COD BLOCAJ (numai citire)
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In cazul unei anomalii in functionare, aparatul isi opreste functionarea si semnalizeaza pe afisaj, prin-
tr-un semnal clipitor, blocajul survenit.
In aceasta situatie verificati daca exista conditiile normale de functionare (robinetul de gaze deschis,
presiunea de incarcare corecta etc.) si deblocati aparatul apasand tasta RESET; daca blocajul persista, con-
tactati un centru de asistenta tehnica autorizat LAMBORGHINI.

Apasand simultan butoanele MODE si STEP pe afisaj va aparea litera C. Tinand apasate butoanele mentio-
nate, introduceti codul de acces (62) cu ajutorul butoanelor + si – . Apasati STORE pentru memorarea codu-
lui (afisajul va clipi de doua ori). Apasati MODE pentru a evidentia pe display numarul FAZEI. Apoi apa-
sati STEP pentru vizualizarea listei FAZELOR.

DEBLOCAREA APARATULUI

AFISAREA SI MODIFICAREA PARAMETRILOR (CODUL DE ACCES)

Interval de valoriParametru

Tset temperatura reglata A.C.M. De la 60 ºC la 90 ºC (boiler cu acumulare)

Sistemul apa calda menajera (A.C.M.) 

00 = A.C.M. oprita
01 = A.C.M. pornita + pompa continuu

cu histerezis - 5 ºC pe Tset programat
(Faza1)

02 = A.C.M. pornita cu histerezis -5 ºC pe
Tset programat (Faza1)

03 = A.C.M. pornita cu histerezis -10 ºC
pe T set programat (Faza 1)

04 = A.C.M. pornita cu histerezis -20 ºC
pe T set programat (Faza 1)

05 = A.C.M. pornita cu histerezis -30 ºC
pe T set programat (Faza 1)

Nr. faza

1

2

La terminarea
programarii apasati (STORE)
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Deve ser feita por pessoal qualificado.
O aparelho deve ser instalado num local onde não haja vapores corrosivos e deve estar em conformidade
com as disposições legais relativas à evacuação dos produtos da combustão segundo as normas vigentes.
Recomenda-se especialmente que sejam respeitadas as normas que dizem respeito à segurança e as
que normalizam a fabricação e posicionamento das chaminés.

COMO PÔR A FUNCIONAR O SISTEMA
� Abrir as janelas e portas e evitar a presença de chamas livres.
� Expurgar o ar.
� Controlar que não haja vazamentos de gases (usar uma solução com sabão ou um produto

semelhante).

Antes de instalar a caldeira, é importante limpar os tubos da rede de água para eliminar eventuais
impurezas, utilizando ar ou gás inerte.
Em seguida, é necessário certificar-se de que a caldeira esteja predisposta para o tipo de gás que o
utente tem à disposição.

INSTALAÇÃO

(NTC3 absenta)

Z
DEBLOCAREA APARATULUI
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de la 10 la 60 (X 100)Rotatii/min. max. in incalzireF

00 = modulare activa
De la 01 la 100% control manual turatie
ventilator. Functie curatare cos fum

Control turatie ventilatorE

d

0x = termostat ambient
1x = sonda NTC4 (numai sonda externa).

Tip centrala

Cifra 1 tip incalzire

Cifra 2 tip A.C.M.

x0 = valva 3 cai
x1 = pompa A.C.M. - Nu utilizati
x2 = valva 3 cai inversata - Nu utili-

zati

C Nu utilizatiPompa PWM

Timp de asteptare pentru repornirea incalzirii De la 0 la 30 (x10.2 sec.).

b Timp de post-circulatie. Pompa in incalzire De la 3 la 99 minute

A

De la 15 ºC la 30 ºC.

Deplasare paralela (cu sonda exterioara si
orologiu in centrala)

Temperatura de asteptare pentru repornirea
incalzirii

De la 0 ºC la 30 ºC (pe T1set).

De la 5 ºC la 15 ºC.Histerezis incalzire centrala

7

8

9

Sistem incalzire centrala

00 = Incalz. centrala oprita
01 = Incalz. centrala pornita
02 = Incalz. centrala pornita + pompa in

continuu

Temperatura tur (T1)                                         De la 20 ºC la 90 ºC

T1foot (temp. minima de incalzire)                     De la 15 ºC la 25 ºC. (se recomanda 15 ºC)

T4 minim (temperatura programabila sonda
 exterioara)

                                                        De la -20 ºC la +10 ºC.

3

4

5

6

Dupa efectuarea
programarii apasati (STORE)

Interval de valoriParametruNr. faza
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DESCRIÇÃO

FUTURIA 24 PLUS MB W TOP
Caldeira totalmente estanque em relação ao ambiente e apropriada para aquecer a água a uma
temperatura inferior àquela de ebulição na pressão atmosférica. O funcionamento da caldeira FUTURIA
PLUS é totalmente automático e controlado por uma unidade electrónica comandada por um
microprocessador.
A modulação contínua da potência é feita tanto no circuito de aquecimento do sistema como no circui-
to de produção de água quente sanitária, mediante uma placa electrónica que comanda o número de
giros do ventilador.
Mediante a análise da combustão (indispensável à primeira acensão), é possível regular o débito de
gás de tal forma a produzir uma dosagem precisa da mistura ar/gás. A cada variação do número de
giros do ventilador (consequentemente variação do débito do ar) corresponde uma variação do débito
do gás.
Este funcionamento garante uma relação constante da mistura ar-gás com qualquer variação do volu-
me de chama, garantindo sempre o máximo rendimento e higiene da combustão em qualquer condição.
A placa electrónica também permite:

- Verificar a eficiência da válvula de três vias e da bomba de circulação, para evitar o bloqueio
causado por um eventual período de inactividade prolongada (a cada 24 horas são accionadas
válvula e bomba por um tempo determinado).

- Dispositivo antigelo: quando a temperatura da água de aquecimento for inferior a 10°C,
acciona-se a bomba de circulação. Se a temperatura continuar a abaixar-
se, a 3°C acende-se o queimador com a potência mínima, para desligar-
se a 10°C. Por este motivo, a caldeira deve ser alimentada mesmo nos
períodos de inactividade.

- Memória da placa: o microprocessador da unidade electrónica permite memorizar e sinalizar
os possíveis problemas. Tais informações são mantidas na memória mesmo
em caso de falta de alimentação eléctrica e podem ser activadas mediante
uma ligação com um PC.

- Funcionamento à temperatura corrente com eventual compensação da temperatura extérna.



23

La terminarea 
programarii apasati (STORE)

Valoarea nr. rot/min. programabila la porni-
re cuprinsa intre 80% si 100% din valoa-
rea absoluta.

Pornire rotatii/minutn

De la 00 la 99 (unitati)L  Rotatii/minut minim

De la 05 la 60 (X 100) Rotatii/minut minimJ

De la 00 la 90 (unitati)Rotatii/minut max. in incalzireG

De la 10 la 60 (X 100)Rotatii/minut max. in A.C.M.H

 Rotatii/minut max. in A.C.M.I

Pentru iesirea din program, in orice moment apasati de doua ori tasta             (MODE) 

Interval de valoriParametruNr. faza
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NORMAS GERAIS

� O presente livrete constitui parte integrante e essencial do aparelho.
Ler atentamente as advertências contidas no presente livrete pois fornecem indicações importantes
quanto à segurança de instalação, uso e manutenção. Conservar este livrete para consultas futuras.
A instalação da caldeira deve ser efectuada respeitando as normas em vigor, segundo as instruções
do fabricante e por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode causar danos a pessoas,
animais ou objectos, pelos quais o fabricante não é responsável.

� Após ter retirado a embalagem, verificar as condições do conteúdo. Em caso de dúvida, não
utilizar o aparelho e contactar o fornecedor. Os componentes da embalagem (grade de madeira,
pregos, agrafos, sacos de plástico, esferovite, etc..) não devem ser deixados ao alcance das crianças
pois representam fontes de perigo potenciais.

� Esta caldeira serve para aquecer água a uma temperatura inferior à de ebulição a pressão
atmosférica. Deve ser ligada a uma instalação de aquecimento compatível com as suas características
e a sua potência.

� Este aparelho deve ser destinado exclusivamente aos fins para os quais foi fabricado. Qualquer
outra utilização deve ser considerada imprópria e, portanto, perigosa. O fabricante não pode ser
considerado responsável por eventuais danos causados por um uso impróprio ou irracional.

TODAS AS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GÁS DEVEM SER
FEITAS POR TÉCNICOS AUTORIZADOS E QUALIFICADOS.

PARA EFECTUAR A INSTALAÇÃO CORRECTA E OBTER UM BOM FUNCIONAMENTO DO APARELHO,
ACONSELHAMOS A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES
LAMBORGHINI.

SENTINDO CHEIRO DE GÁS NÃO LIGAR INTERRUPTORES ELÉCTRICOS. ABRIR PORTAS E JANELAS.
FECHAR AS TORNEIRAS DE GÁS.

De la 00 la 99 (unitati)
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– Introduceti codul de acces (62) vezi pag. 21.
– Apasati butonul MODE.
– Apasati butonul STEP pentru afisarea numarului FAZEI dorite (F-G).
– Cu butoanele +/– introduceti valoarea necesara a turatiei.
– Apasati butonul STORE pentru memorizarea valorii introduse.

VARIATIA TURATIEI  VENTILATORULUI

REGLAREA VALVEI DE GAZE

Centrala pleaca din fabrica reglata la puterea minima si maxima, de aceea nu necesita reglaje in mo-
mentul instalarii.
Totusi, daca este necesara schimbarea reglajului, pentru a se conforma cerintelor instalatiei, trebuie modificata
turatia ventilatorului si fixata din nou valoarea concentratiei de CO 2  intre 8, 8 ÷9%.

Legenda

A surub reglare putere termica
minima

B surub reglare putere termica
maxima

In cazul inlocuirii valvei de gaze, procedati dupa cum
urmeaza:

1 Cuplati un instrument de analiza a combustiei.
2  Puneti comutatorul in VARA sau in IARNA, apoi deschi-

deti un robinet de apa calda menajera.

3 Asteptati cateva secunde pentru ca centrala sa ajunga
la puterea max. (verificati eventual turatia ventilatorului
pe display).

4 Reglati debitul de gaze actionand surubul B pana se
ajunge la o valoare de CO2  cuprinza intre 8,8-9%.

5 Tineti deschis robinetul de apa calda menajera, selec-
tionati numarul FAZEI E si introduceti parametrul "1"
pentru a se obtine automat functionarea centralei la
puterea minima.

6 Reglati debitul de gaze actionand surubul A, pana se
ajunge la o valoare a CO2  cuprinsa intre 8,8 si 9 %.

7 Repetati operatiile 4-5-6 pana cand valorile combus-
tiei, la trecerea de la puterea minima la cea maxima
si invers, se stabilizeaza.

La sfarsitul reglarii readuceti la FAZA E, parametrul 1
la 0. Aceasta schimbare a parametrului permite sa avem
centrala din nou in modulare.
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Parabéns...
...pela óptima escolha. Agradecemos a preferência dada aos nossos produtos.

A LAMBORGHINI CALORECLIMA encontra-se em actividade desde 1959 em Itália e no mundo
com uma vasta rede de Agentes e Concessionários, que garantem a presença constante dos
seus produtos no mercado.
Junta-se a esta rede um serviço de assistência técnica, “LAMBORGHINI SERVICE”, que garante
uma manutenção qualificada do produto.

Para a instalação e colocação da caldeira:
RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE AS NORMAS LOCAIS EM VIGOR.

ÍNDICE PÁGINA

NORMAS GERAIS ________________________________ 79
DESCRIÇÃO _____________________________________ 80
INSTALAÇÃO ___________________________________ 81
COMPONENTES PRINCIPAIS_______________________ 82
DIMENSÕES ____________________________________ 83
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS _____________________ 83
LIGAÇÃO HIDRÁULICA ___________________________ 84
CIRCUITO HIDRÁULICO ___________________________ 85
LIGAÇÕES ELÉCTRICAS-ESQUEMAS ________________ 86
LIGAÇÃO DA DESCARGA DOS FUMOS _____________ 89
FUNCIONAMENTO ______________________________ 90
COMO ACENDER ________________________________ 91
PAINEL DE COMANDO ___________________________ 91
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO _ 91
SEQUÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO _______________ 92
ELENCO DAS FASES INDICADAS PELA 1ª CIFRA DO VISOR _ 93
VISUALIZAÇÃO DOS DADOS (sistema MONITOR _____ 94
CÓDIGO DO BLOQUEIO__________________________ 95
DESBLOQUEIO DO APARELHO_____________________ 96
APRESENTAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS (CÓDIGO DE ACESSO) ____ 96
REGULAÇÃO DA VÁLVULA DO GÁS _______________ 99
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE GIROS DO VENTILADOR ___99
REGULAÇÃO DO GÁS-BICOS ____________________ 100
CURVA DE PRESSÃO NO QUEIMADOR - POTÊNCIA DESENVOLVIDA __ 100
AQUECIMENTO MEDIANTE SONDA EXTERNA E TERMOSTATO AMBIENTE __ 101

Z
REGLAREA VALVEI DE GAZE
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Centralele ies din fabrica ajustate pentru a functiona pe GAZE NATURALE. Pentru ajustarile efectuate,
vezi tabelul de mai jos:

CURBA DE PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE IN FOCAR

∆P Servo = diferenta de presiune masurata in amonte si aval de duza.

∆P Servo Consum
arzator

min. max. m3/h

Tip de gaze

GAZE NATURALE
(G20-20mbar)

0,7 5,7 2,64

Hi

kcal/m3

8.120 *

AJUSTAREA DUZELOR DE GAZE

∗ = la 1013 mbar, 15ºC

Ø mm.

5,8

CO2 %

min. max.

8,8 9

Clasa
NOx

5
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CALEFACCIÓN MEDIANTE SONDA EXTERNA Y TERMOSTATO AMBIENTE

Para que funcione correctamente la sonda externa hay que instalar obligatoriamente un termostato ambiente
que ajuste la temperatura de ida T1 a las condiciones ambientales.
A cada valor de temperatura externa medido entre “T4 programada” (mediante parámetro n° 6 que se puede
modificar de -20°C a +10°C) y 30°C le corresponde una temperatura de ida instalación T1 comprendida
entre la temperatura “T1 programada” por el usuario en la caldera (N° FASE 4) y la temperatura mínima de
funcionamiento fijada a 55°C (véase la curva de funcionamiento).
El ejemplo del gráfico representa como valor de temperatura T4 programada -10°C y la temperatura de ida
regulada a 75°C. Si la sonda externa por ejemplo mide una temperatura de -5°C y el termostato ambiente
está en fase de solicitud de calor (contacto cerrado) la caldera intenta alcanzar una temperatura de ida de
65°C . Si el termostato ambiente sigue pidiendo calor, la temperatura de ida aumenta 10°C cada diez
minutos. Por el contrario, si el termostato abre su contacto, la temperatura de ida disminuye progresivamente
1°C cada minuto que pasa. En el capítulo “VISUALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS”
(página 72) están indicados los valores admisibles de los parámetros correspondientes al funcionamiento con
sonda externa; hay que regular los valores de la siguiente manera:

Nº fase
5 T1 Temperatura mínima en calefacción regulable de 15 a 25°C.
6 T4 Temperatura externa mínima campo de visualización -20°C + 10°C (regulado en función de la tempe-

ratura mínima de proyecto).
b TIPO CALDERA: regulado a 00 (fijo); regulación válida para instalación del termostato ambiente con

sonda externa.

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

Duze

T
ur

at
ie

 e
le
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ro

ve
nt
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to

r

Putere in focar

Z
AJUSTAREA DUZELOR DE GAZE
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INCALZIRE CU SONDA EXTERIOARA SI TERMOSTAT DE AMBIENT

Pentru o functionare corecta a sondei exterioare este obligatorie si instalarea unui termostat de ambient,
care ajusteaza temperatura turului T1 la conditiile ambientale.
Pentru orice valoare de temperatura exterioara masurata, cuprinsa intre "T4 programata" (prin parametrul
nr.6 modificabil de la -20ºC la +10°C) si 30ºC corespunde o temperatura a turului instalatiei T1 cuprin-
sa intre temperatura "T1 programata" de utilizator pe centrala (nr. faza 4) si temperatura minima de 
functionare, fixata la 55ºC (vezi diagrama de functionare).
Exemplul grafic arata o valoare de temperatura T4 programata la - 10ºC si temperatura turului reglata
la 75°C. Daca, de exemplu, sonda exterioara masoara o temperatura de - 5°C iar termostatul de
ambient solicita caldura (cuplat, contactul este inchis), centrala va incerca sa ajunga la o temperatura a
turului de 65ºC. Daca termostatul de ambient continua sa solicite caldura, temperatura turului va creste
cu 10ºC la fiecare 10 minute. Dimpotriva, daca termostatul isi deschide contactul, temperatura turului
va scadea treptat cu 1ºC la fiecare minut. In capitolul "AFISAREA SI MODIFICAREA PARAMETRILOR"
(pag. 21) sunt indicate valorile admisibile ale parametrilor legati de functionarea cu sonda exterioara.
Valorile trebuie reglate dupa cum urmeaza:

Nr. faza
5 T1 minim la incalzire, reglabil de la 15 la 25ºC.
6 T4 temperatura exterioara minima cu interval de variatie intre - 20ºC si 10ºC (reglata in baza

temperaturii minime de proiectare).
b TIP CENTRALA: Reglata la 00 (fixa); reglare valabila pentru instalarea termostatului de ambient cu

sonda exterioara.

CURBA DE FUNCTIONARE

76

Las calderas salen de la fábrica reguladas y preparadas para funcionar con GAS NATURAL. Vean la
tabla siguiente para las regulaciones efectuadas.

CURVA DE PRESIÓN EN EL QUEMADOR - POTENCIA SUMINISTRADA

REGULACIÓN GAS - BOQUILLAS

∆P Servo = salto de presión medido entre el principio y el final del pulverizador.
∗ = referido a 1013 mbar, 15°C

∆P Servo Caudal Boquilla
quemador

mín. máx. m3/h

Tipo de gas

GAS NATURAL
(G20-20mbar)

0,7 5,7 2,64

Hi

kcal/m3

8.120 *

Ø mm.

5,8

CO2 %

mín. máx.

8,8 9

Clase
NOx

5
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Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face 
unele modificari considerate necesare,pentru imbunatatirea produsului fara o notificare prealabila.

Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face 
unele modificari considerate necesare,pentru imbunatatirea produsului fara o notificare prealabila.

Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face 
unele modificari considerate necesare,pentru imbunatatirea produsului fara o notificare prealabila.

ARZATOARE
CAZANE MURALE SI DE PARDOSEALA PE GAZ

GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI DIN OTEL
GENERATOARE DE AER CALD

TRATAMENTUL APEI
CONDITIONAREA AERULUI

Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face 
unele modificari considerate necesare,pentru imbunatatirea produsului fara o notificare prealabila.

Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face 
unele modificari considerate necesare,pentru imbunatatirea produsului fara o notificare prealabila.
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