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1 INTERFACE DE REGULAÇÃOS
1.1 Descripção do ecr  do interface de comando

1.2 Inicialização do interface de regulação

Procedimento de configuração no primeiro arranque
Durante o primeiro arranque da caldeira, deve executar-se o seguinte procedimento (o texto está em INGLÊS até à
solicitação de seleção do idioma) como se indica na sequência A-B-C da figura seguinte:

•       B durante 5 segundos;

• Visualiza-se no ecrã um valor crescente, em percentagem de 1 a 100. A operação de sincronização dos dados
necessita alguns minutos de espera;

• Selecionar o idioma, a data e a hora.

•      selecionar o idioma, e         validar.

Press Button B (OK) min 5s Data update 1 % -> 100% Operator unit ready

B CA

1    2

1 2 3

Premir o botão B (OK)
(mín. 5 seg.)

Sincronização 1 % -> 100% Interfase pronta a funcionar

Rodar o seletor B Visualização no ecrã

Premir o botão B
Primar ao mesmo tempo 
as teclas A e C

Premir a tecla A ou C

Simbolos utilizados

SIMBOLO DESCRIÇÃO

Queimador aceso
(Potência %: 1< 70% - 2> 70 %)

Modo de funcionamento:
temperatura ambiente de conforto

Modo de funcionamento: temp.ambiente 
reduzida (só quando parametrizada)

Modo de funcionamento em aquecimento:
1 = zona 1 - 2 = zona 2 - 3 = zona 3

Modo de funcionamento: AQS (Água Quente 
Sanitária) ativo

Modo de funcionamento: AUTOMÁTICO

Modo de funcionamento: MANUAL

Temperatura ambiente (°C) Integração instalação SOLAR

Temperatura exterior (°C) Presença anomalía

Paragem: aquecimento e AQS desativadas (ó 
permanece ativa a proteção antigelo)

Anomalía que impede o acendimento do 
queimador

Função de análise da combustão ativa Solicita a intervenção do serviço pós-venda

Função progama féria ativa Baixa pressão da água caldeira/instalação

Transmssão de daqos (só com o dispositivo sem fios 
ligado

°C, °F,
bar,PSI

Unidades de medida (SI/US)
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2 ACCESSO A OS MENUS DE CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS

Legenda ecrã

A lista de menus de configuração é a seguinte:
• Info (capítulo 2.1)
• Hora e data (capítulo 2.2)
• Interface utilizador (capítulo 2.3)
• Programa horário (1,2 - capítulo 7)
• Programa horário 3 / CAq3 (capítulo 7)
• Programa horário 4 / CAq3 (capítulo 7.3)
• Programa horário 5
• Férias circuito CAq (1,2,3 - capítulo 4.2)
• Circuito aquecimento (1,2,3 - capítulo 4.1.1)
• Água quente sanitária (AQS)
• Produção de AQS instantânea (não utilizado neste tipo de caldeira)
• Erro (capítulo 10)
• Diagnóstico gerador de calor
Para aceder à lista de menus de configuração, o procedimento a seguir é o seguinte
(ver capítulo «Descrição Símbolos») :

C depois          B para selecionar o menu desejado;

B para validar ou         C para sair sem gravar.

2.1 Menu informações

Em presença de anomalia, o primeiro dado visualizado é o código da mesma

Para visualizar las informações da caldeira, selecionar o menu "Info" tecla   C ->         B ->           B para validar.

2.2 Ajuste da hora y e data

Para ajustarla hora e a data, proceder da seguinte forma :

•  C  B selecionar o menu Hora e Data    B   1 (Horas / minutos)           B (a hora pisca)

• B  para modificar a hora       B para validar (os minutos piscam)        B  para modificar            B para validar.

• B  para modificar 2 (Día / mês) e  3 (Ano) efetuando novamente o procedimento mencionado.

• C  para voltar ao menu precedente.

2.3 Modificar o idioma (menu Interface utilizador)

Para selecionar o idioma, proceder da siguiente forma:
• C  B selecionar o menu Interface utilizador            B para selecionar a linha de programa 20 (Idioma)
• B  para selecionar o idioma  B para guarda.
• C  para voltar ao menu precedente.

a Data: dia, mês, ano

b Dia da semana

c Pressãa caldeira / circuito de aquecimento

d Relógioj: hora e minutos

Temperatura caldeira °C Temperatura de ida da caldeira

Temperatura exterior °C Temperatura exterior

Temperatura exterior mín. °C
Mínimo valor  memorizado da temperatura exterior
(com Sonda Exterior ligada)

Temperatura exterior máx. °C
Máximo valor  memorizado da temperatura exterior
(com Sonda Exterior ligada)

Temperatura AQS °C Temporiz. AQS (valor lido pela sonda do circuito sanitário da caldeira)

Temperatura colector solar °C Temp. instantânea da sonda colectores (com integração solar)

Estado circuito Aquecimento (1,2,3) Funcionamento/Paragem Modo de funcionamento del circuito de calefacción (circuitos: 1,2,3)

Estado circuito AQS Carga Modo de funcionamiento do circuito sanitário

Estado caldeira Funcionamento/Paragem Modo de funcionamento da caldeira

Estado instalação solar - Indica o funcionamento solar (com integração solar)

Telefone serviço pó-venda n° xxxxxxxxxx
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2.4 Ajuste temporário da temperatura de aquecimento

O ajuste da temperatura efetua-se rodando o botão B, respetivamente para a direita para aumentar o valor ou para a
esquerda   para o diminuir, seguido de     B para validar.

A temperatura a ajustar, para o circuito de aquecimento, pode ser:
• Temperatura de ida ao aquecimento: se a interface de comando está instalado na caldeira.
• Temperatura ambiente: se a interface de comando está instalado numa parede.

3 FUNÇÕES ASSOCIADAS À TECLA MENU RÁPIDO

Primar a tecla            A e rodrar         B para fazer desfilar as seguintes :
• Espera/Funcionamento depois B  para alterar o estado
• AQS AQS depois B  para forçar o modo AQS
• Regimen CAq1
• Tempo conforto CAq1 depois B  para ativar a função selecionada,  B para modificar e valor e B
• Regimen AQS para validar.
• Temp. conforto AQS

•   Espera/Funcionamento
Quando se ativa esta função, o ecrã indica o símbolo e o funcionamento da caldeira em regime AQS e o aquecimento está
desativado (a função proteção antigelo está ativa). Para pôr a caldeira em funcionamento, repetir o procedimento descrito
anteriormente.

• AQS Forçado
Esta função permite forçar a produção de AQS até à temperatura do acumulador de água quente, caso exista, até
alcançar a temperatura ajustada, independentemente da franja horária programada (o símbolo       está presente  no
ecrã)

• Regime CAq1
No menu, pode-se selecionar o modo de funcionamento da caldeira, como se indica nocapítulo 4).

• Temperatura de conforto CAq1
Selecionar este menu para modificar o valor da temperatura ambiente conforto.

• Regime AQS
Selecionar este menu para ativar (Funcionamento) ou para desativar (Paragem) a produção de AQS. A função «Eco»
não se pode utilizar para este modelo de caldeira.

• Temperatura de conforto AQS
Selecionar este menu para modificar o valor máximo da temperatura AQS.

Quando a produção de AQS se desativa, o símbolo            apaga-se no ecrã.

4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

4.1 Aquecimento

A caldeira dispõe de 4 modos de funcionamento em aquecimento: Conforto - Reduzido - Automático - Proteção.
Para programar qualquer um dos modos de funcionamento, atuar da seguinte forma:
No menu principal A B Regime CAq1 B para validar.

• B (sentido contrário aos dos ponteiros do relógio) Conforto - Reduzido - Automático - Proteção

B para validar ou      C para sair sem gravar.

CASO 1: a interface de comando está instalada na caldeira
Rodar o botão B para ajustar a temperatura inicial da caldeira.

DESCRIÇÃO DOS MODOS DE FUNCIONAMENTO

• Conforto : O aquecimento está sempre ativo (símbolos visualizados                 ) ;
• Reduzida : O aquecimento está desativado (símbolos visualizados                  ) ;

• Automático : O aquecimento depende do intervalo horário programado (símbolos visualizados          ) ;

• Proteção : Paragem da caldeira e ativação da proteção antigelo (símbolo visualizado     ).



7

CASO 2: a interface de comando está fixa na parede

• B para regular la temperatura ambiente del local a aquecer

DESCRIÇÃO DOS MODOS DE FUNCIONAMENTO

• Conforto : a temperatura do local a aquecer corresponde à temperatura de conforto; o valor ajustado de fábrica é
20 °C (símbolos          ) ;

• Reduzida : a temperatura do local a aquecer corresponde à temperatura reduzida; o valor ajustado de fábrica é 16 °C
(símbolos visualizados          ) ;

• Automático : a temperatura do local a aquecer depende do intervalo horário programado (símbolos visualizados
    ) ;

• Proteção : a caldeira liga quando a temperatura ambiente descer abaixo de 6 °C (símbolo visualizado       )

 Durante o funcionamento da caldeira em modo Automático, rodar o botão B para efetuar uma regulação
temporária da temperatura. Esta modificação permanece válida até à mudança de intervalo horário sucessiva.

Durante o funcionamento da caldeira em modo Automático, rodar o botão B para efetuar uma regulação
temporária da temperatura. Esta modificação permanece válida até à mudança de intervalo horário sucessiva

4.1.1 Regulação da temperatura ambiente em modo reduzido

Para programar a temperatura ambiente em modo Reduzido, atuar da seguinte forma:

•     C  B "Circuito aquecimento 1"       B.

•     B a linha de programa 712 (Ajuste temp reduzida), logo      B (o valor da temperatura começa a piscar);

•               B  para modificar a temperatura e     B para validar.

•               C para voltar ao menu precedente.

La regulación de la temperatura ambiente de confort se puede efectuar no solamente mediante la tecla A  del capítulo 3,
sino también modificando el parámetro 710 , de la forma indicada anteriormente.

4.2 Programa férias

Esta função permite ao utilizador selecionar o valor da temperatura ambiente a programar quando se ausentar por vários
dias (ex.: durante as férias). É possível programar a temperatura antigelo mínima ou a temperatura modo Reduzido (linha
de programa 648). Na linha de programa 641 (Pré-seleção), 8 níveis de programação denominados Período 1 (8 dias a
programar o funcionamento e paragem) estão disponíveis. Quando a função está ativa, o ecrã mostra o símbolo

El procedimento a seguir para activar a função e programar os intervalos horárias é o siguinte:

• C    Férias circuito CAq1

• B linha de programa 641 ("Pré-seleção")        B Período 1 (pisca)        B e selecionar o dia a programar

(de 1 a 8), logo        B  linha de programa 642.

• B para programar o período de início (642)         B          B para programar o mês     B e          B para

programar o dia             B para validar.

• Repetir a mesma sequência de instruções para programar igualmente a linha de programa 643  (no final do

intervalo, a caldeira entra em funcionamento dias sucessivos)

• Uma vez efetuada a programação do início e fim do intervalo        B         a linha de programa 648

   B       B para programar a temperatura de funcionamento mínima – antigelo ou modo Reduzido,

logo    B para validar.

• Repetir estes três pontos para programar outros intervalos ou o  C para voltar o menu precedente.
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5 PROGRAMAÇÃO PARÂMETROS

ACONSELHAMOS ANOTAR, NO FINAL DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES, TODOS OS PARÂMETROS
MODIFICADOS.

Legenda Menu

O procedimento de acesso aos quatro menus que permitem
programar a caldeira é o seguinte:

•   no menu principal     C.

• A e C (manter premido durante aproximadamente

6 segundos)          menu 1-2-3-4 (ver a figura ao lado

e a legenda).

• C  premir várias vezes para retroceder um menú de

cada vez até ao menu principal

1 Utilizador 3 Especialista

2 Arranque 4 OEM
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Intervalos semanais pre-ajustados
(Linha de programa 500 para aquecimendo e 560 para AQS)

• L•   2ª-f - dom (grupos de dias)
• 2ª-f - 6ª-f (grupos de dias)
• sáb-dom (grupos de dias)
• 2ª-f - 3ª-f - 4ª-f - 5ª-f - 6ª-f – sáb – dom (dias individuais)

Intervalos horários quotidianos pré-ajustados
(Linha de programa 514 para aquecimento e 574 para AQS)
• 06:00-08:00 .. 11:00-13:00 .. 17h00 - 23h00 (exemplo na figura

ao lado)
• 06:00-08:00 .. 17:00-23:00
• 06:00-23:00

6.1 Grupos de dias

Esta função permite programar um dos 3 intervalos semanais disponíveis, cada um com intervalos horários quotidianos
de funcionamento da caldeira pré-ajustados, que podem, no entanto, ser modificados pelo utilizador - linhas de programa
501...506. Os intervalos são os seguintes:
2ª-f - dom (valor por defeito) / 2ª-f – 6ª-f / Sáb - dom.

Se a instalação está dividida em zonas, cada uma controlada pela sua interface de comando/unidade ambiente,
a programação de cada zona deve ser ajustada separadamente em cada dispositivo.

6.2   Dias individuais

Todas as fases diárias de funcionamento e de paragem da caldeira podem ser modificados pelo utilizador. Para cada dia
seleccionado vai encontrar 3 franjas horárias pré-ajustadas, como se reporta no quadro recapitulativo no final deste
capítulo.

6.3   Procedimento de modificação da programação horária (aquecimento/AQS)

Depois de ter efetuado a programação horária utilizando os programas pré-ajustados, é, em qualquer caso, possível
modificar os períodos das franjas horárias - linhas de programa  501...506 para aquecimento e  561...566 para AQS, tal
como se descreve em seguida.

Procedimento de modificação da programação do circuito de aquecimento

•   C  B "Programa horária CAq1"        B linha de programa 500 (Seleção dias).

•    B : o campo grupos de dias (capítulo 4.1) começa a piscar     B para fazer desfilar os dias («Grupos de

   dias» ou "Dias individuais")             B para validar.

•    B    linha de programa 514 (Seleção valores defeito?)            B e  B para selecionar um dos

   3 programas pre-ajustados da programação horária «Grupos de dias» (capítulo 7.1) ou      B de um posição

   no sentido dos ponteiros do relógio para passar à programação manual: linhas de programa 501....506.

Procedimento de modificação da programação do circuito AQS

Trata-se do mesmo procedimento utilizado para modificar o programa horário previsto para aquecimento. A diferença
consiste unicamente no nome do menu Programa horário 4/AQS e nas linhas de programa 560 (Seleção dias). Para
desativar esta função, deverá executar o procedimento descrito na secção «Restaurar a Programação de Fábrica».

6 PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

 Antes de proceder à programação, deve ativar o modo de funcionamento Automático (capítulo 4).

A programação horária em aquecimento (Programa horário CAq1) e AQS (Programa horário 4 / AQS) permite programar
o funcionamento automático da caldeira em função das franjas horárias quotidianas e respetivos dias da semana. O
exemplo representado na figura ao lado refere-se ao intervalo horário diário 1, onde «a» é o período de funcionamento à
temperatura de conforto e «b» o período de funcionamento em modo Reduzido (capítulo 4). A programação de
funcionamento da caldeira pode ser executada por grupos de dias ou por dias individuais (todos os dias de 2ª-feira a
Domingo).
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Para facilitar a programação, é possivel copiar os programas existentes noutros dias da semana. O
procedimento é o siguinte:

Copiar um programa para outro dia

Depois de haver programado as franjas horárias de um dia determinado, é possível copiar as mesmas para um ou vários
dias da semana.

O parâmetro entre parentesis «(  )» refere-se à programação das franjas horárias em  AQS
• A partir da linha de programa 514 (574) (se utilizou pelo menos um dos 3 intervalos horários pré-ajustados) ou da linha

de programa 501(561) (efetuou a programação manual), rodar o botão para a direita até à linha de programa 515 (575).

• O ecrã mostra Copiar ?.

• B Copiar para : o dia da semana pisca.

• B para para fazer desfilar os dias da semana, selecione o dia para o qual vai copiar o programa, logo B

para validar.

• Repetir o punto anterior se deseja copiar o mesmo programa diário para outros dias.
• C para voltar ao menu precedente.

Restaurar a programação de fábrica (programação por defeito)

É possível eliminar a programação semanal efetuada e ativar o aquecimento sempre em modo conforto (o valor que será
programado é 00-24, idêntico para todos os dias da semana).

•  C B Programa horário CAq1        B      a linha de programa 500 (Programa horária CAq1) ou 560

(Programa horária 4 / AQS).

• B uma posição no sentido contrário aos ponteiros do relógio,        a linha de programa 516 (Valores por

defeito) para a aquecimento e a linha de programa 576 para AQS.

• B uma posição até visualizar a mansagem Sim, B para validar.

• C para voltar ao menu precedente.

Quando se visualiza o menu principal uma vez terminado o procedimento, caso se observe a barra de
programação deve-se repetir o procedimento descrito no capítulo 5.

Grupos de dia

Início 1 - Fim 1 Início 2 - Fim 2 Início 3 - Fim 3

2a-f - Dom 06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 17:00 - 23:00

2a-f - 6a-f 06:00 - 08:00 17:00 - 23:00

Sáb-Dom

Dias individuais

Início 1 - Fim 1 Início 2 - Fim 2 Início 3 - Fim 3

2a-f, 3a-f, 4a-f, 5a-f, 

6a-f, Sábado,
Domingo

06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 17:00 - 23:00

Programas pre-ajustados
Intervalos dias

Quadro recapitulativo

Linha de programa 514 (aquecimento) - 574 (AQS)

Programas pre-ajustados

06:00 - 23:00

Linhas de progr. 501 502 503 504 505 506 (aquecimento) - 561 562 563 564 565 566 (AQS)

Programas 
pre-ajustados
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7 FUNÇÃO DE BLOQUIEO/DESBLOQUEIO DA INTERFACE

No sentido de impedir que pessoas não autorizadas efetuem a programação, é possível bloquear todas as funções
associadas à tecla C.

9.1 Procedimiento de bloqueIo

• C B Interface utilizador          B premir para validar.

• B linha de programa 27 (Bloqueio de programação),         B para validar.

• B Funcionamento    B para ativar a função de bloqueio.

9.2 Procedimiento de desbloqueio

•  C   A e B (manter premido durante aprox. 6 segundos) Programação Bloqueio. inactiv. temporário".

Esta fase de desbloqueio é temporária, dura 1 minuto, logo o bloqueio se reativa automaticamente. Para desativar de

forma permanente a função, deve-se ativar o procedimento de desbloqueio temporário logo   B em Paragem na linha

de programa 27 (Bloqueio programação) e    B para validar o desbloqueio.

8 DESLIGAR A CALDEIRA

Para desligar a caldeira, deve-se cortar a alimentação elétrica do aparelho acionando o interruptor bipolar perdendo-se
nesse caso o modo «Modo proteção». Quando este está ativado       , a caldeira permanece apagada, mas os circuitos
elétricos estão sob tensão e o aparelho mantém a função antigelo ativa.
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9 ERROS

Os error visualizados no ecrã identificados pelo el símbolo    , as informações visualizadas no ecrã são :

• Um código erro (A)
• Um código erro secundário (B)
• Una breve descrição d erro (C) ;

• LOs símbolos seguintes podem aparecer no ecrã: O seu significado é explicado no quadro seguinte

Em caso de erro, para visualizar o menu principal,      C. O símbolo   permanece presente no ecrã para indicar
que o aparelho se encontra em anomalia; após um minuto, o ecrã mostra novamente a página de erro, tal como se indica
na figura.

9.1    Rearme dos errors

O rearme de um erro pode ser de tipo AUTOMATICO, MANUAL ou necessitar a intervenção do SERVIÇO OFICIAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. De seguida descrevem-se os diferentes tipos de rearme em detalhe:

AUTOMÁTICO

Se o símbolo aparece intermitente no ecrã, o erro é automaticamente reinicializado (erro temporário) logo que a
causa que o provocou tenha cessado.
Frequentemente, os erros deste tipo ocorrem devido a temperaturas muito elevadas na ida e/ou retorno da água à
caldeira, logo as mesmas são reinicializadas de forma automática logo que a temperatura desça abaixo do valor crítico Se
um mesmo erro se repetir frequentemente e/ou não se reinicializar de forma automática pela caldeira, contactar o
SERVIÇO OFICIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

MANUAL

Para reinicializar manualmente um erro, quando o código correspondente aparece   B   B «Sim» B
para validar. O código de erro desaparece após alguns segundos.

PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO SERVIÇO OFICIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se o ecrã mostra o símbolo e o símbolo,           há que contactar o SERVIÇO OFICIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
Antes de ligar, aconselhamos que anote o(s) código(s) de erro, assim como a breve descrição que o(s) acompanhe(m).

Se o código erro visualizado não se encontrar incluído na lista ou quando um erro se apresentar com certa
frequência, aconselhamos que se dirija ao SERVIÇO OFICIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(A) (C) (A) (C)

Descrição errors Descrição errors

10 Captador sonda exterior 125
Intervenção segurança por ausência de circulação 
(controlo ef etuado por captador de temperatura)

20 Captador NTC ida aquecimento 128 Extinção chama

28 Captador NTC fumos 130 Intervenção sonda NTC fumos por sobreaquecimento

40 Captador NTC de descarga 133 Anomalia acendimento (4 tentativas)

50
Captador AQS (apenas modelo só aquecimento com 
acumulador AQS)

151 Erro interno placa aquecimento

52
Captador AQS solar
(em caso de integração de instalação solar)

152 Erro geral de conf iguração

73
Captador coletor solar
(em caso de integração de instalação solar)

160 Erro f  uncionamento ventilador

83
Problema de comunicação entre placa caldeira e unidade 
comando. Provável curtocircuito no aquecimento

171 Defeito placa ACI

84
Conflito de endereço entre várias unidades de comando
(anomalia interna)

321 Captador NTC AQS danif icado

109
Presença de ar no circuito da caldeira (anomalia 
temporária)

343
Erro geral de conf iguração da instalação solar (em caso 
de integração de instalação solar)

110
Intervenção termóstato de segurança por sobreaquec. 
(bomba bloqueada ou ar no circuito aquecimento)

384 Luz incorreta (chama parasita - anomalia interna)

111 Intervenção termóstato segurança por sobreaquec. 385 Tensão de alimentação demasiado baixa

117 Pressão circuito hidráulico demasiado elevada 386 Limiar de velocidade ventilador não alcançado

118 Pressão circuito hidráulico demasiado baixa 430
Intervenção segurança por ausência de circulação 
(controlo ef etuado por captador de pressão)

Quadro de errors
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10 FUNÇÕES ESPECIAIS

As funções disponíveis são:
•  Regime manual (301) - Opções: 25 - 90 (°C) Ativando esta função, a caldeira funciona em aquecimento de acordo com

o valor de temperatura regulado.
•  Função análise de combustão (303) - Opções: Carga total (potência térmica máxima da caldeira), Carga parcial

(potência térmica reduzida), Carga total aquecimento (potência térmica máxima em função do aquecimento).
•  Função paragem regulador (304) - Opções: de 100 % (potência térmica máxima) a 0 % (potência térmica reduzida). Ativar

esta função para facilitar as operações de calibragem da válvula de gás.
•  Função purga (312) - Opções: Funcionamento (ativação função) - Paragem (saída função). Ver capítulo 11.1 «Função

purga instalação».

O procedimento a seguir para ativar estas funções é o siguinte

• A partir do menu principal                        A e C (manter premido

durante aprox. 6 segundos)     nomes das FUNÇÕES

(ver o figura ao lado: 301 - 303 - 304 - 312)

• B   para selecionar a FUNÇÃO           B  para ATIVAR

a função selecionada, logo               B           menu da FUNÇÃO

B para modificar (ver o exemplo seguinte).

Exemplo: rodar o botão B para ativar a função CALIBRAGEM
(linha de programa 304), premir o botão B, a função está
operativa e pré-ajustada a 100 % (a caldeira alcança a potência
térmica máxima). Premir o botão e rodá-lo para ajustar o nível
de potência desejado em percentagem (0% corresponde à
potencia térmica reduzida)

Para interromper de forma manual a função, repetir o procedimento descrito anteriormente, quando a função
está desativada o ecrã indica «Paragem».

10.1  Função de purga

Esta função permite facilitar a eliminação do ar no interior do circuito de aquecimento quando se instala a caldeira ou
depois das operações de manutenção com esvaziamento da água do circuito primário. A placa eletrónica ativará um ciclo
de funcionamento/paragem da bomba com uma duração de 10 minutos. A função para automaticamente no final do ciclo.

Para interromper de forma manual a função, repetir o procedimento descrito anteriormente, quando a função
está desativada o ecrã indica «Paragem».
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11 DISPOSITIVOS DE AJUSTE E DE SEGURANÇA

Este aparelho foi desenhado em conformidade com as normas e diretivas europeias e, em particular, equipado com os
seguintes elementos:

• Termóstato de segurança
Um termóstato de segurança para a caldeira em caso de temperatura da água demasiado elevada no circuito primário.
É imperativo encontrar a causa do sobreaquecimento antes de rearmar.

É PROIBIDO DESATIVAR ESTE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

• Sonda fumos NTC
Este dispositivo está situado no permutador água-fumos.
A placa eletrónica da interface de comando corta o funcionamento da caldeira se a temperatura ultrapassa 110°C.

N.B.: a operação de reinicialização só é possível se a temperatura for inferior a 90°C.

É PROIBIDO DESATIVAR ESTE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

• Elétrodo de ionização de chama
O elétrodo de deteção de chama garante a segurança em caso de corte de gás ou de acendimento incorreto do
queimador. Nesses casos para a caldeira.

• Controlo de pressão hidráulica
Este dispositivo só permite o arranque do queimador se a pressão de água for superior a 0,5 bar.

• Pós-circulação circulador aquecimento
O comando eletrónico permite ao circulador de aquecimento uma pós-circulação de 3 minutos depois da paragem do
queimador em modo aquecimento, após intervenção do termóstato ambiente.

• Proteção antigelo
O sistema de gestão eletrónica da caldeira inclui na função aquecimento ou produção de água quente sanitária uma
proteção contra congelamento. Se a temperatura da água descer abaixo de 6°C, o queimador coloca-se em
funcionamento para alcançar uma temperatura de 30°C.
Esta função só é válida se a caldeira está ligada, o gás aberto, e a pressão de água for correta.

• Antibloqueio do circulador
Se não for recebida nenhuma solicitação de aquecimento ou de produção de água quente sanitária durante 24 horas,
o circulador funciona automaticamente durante 10 segundos para evitar o seu bloqueio.

• Antibloqueio da válvula 3 vias
Se não for recebida nenhuma solicitação de aquecimento durante 24 horas, a válvula de 3 vias efetua automaticamente
um ciclo completo de manobra.

• Válvula de segurança (circuito aquecimento)
Este dispositivo permite limitar a pressão no circuito aquecimento a 3 bar.

Não utilizar esta válvula para esvaziar o circuito aquecimento.

• Circulador aquecimento com pré-circulação
No caso de um pedido de calor em modo aquecimento, o aparelho pode fazer funcionar o circulador em pré- circulação
antes do acendimento do queimador. Esta fase de pré-circulação pode durar alguns minutos em função da temperatura
de funcionamento e das condições de instalação.
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