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RECOMANDĂRI

1-1 Recomandări generale

1. Acest manual foarte important este o parte indispensabilă a 
dispozitivului. Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur şi trebuie 
predat proprietarilor sau utilizatorilor ulteriori ai aparatului şi/ sau 
în cazul în care cazanul este mutat într-un alt loc.

2. Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi sfaturile oferite, întrucât 
acestea vă vor ajuta să vă asiguraţi că aparatul dumneavoastră
este instalat, utilizat şi întreţinut în siguranţă.

3. Cumpărătorul este responsabil cu instalarea care trebuie 
realizată de către un specialist în domeniu, conform cu instrucţi-
unile din manual.

4. Orice utilizare a aparatului, alta decât cea prevăzută aici, este 
interzisă. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele pro-
duse prin utilizarea inadecvată, incorectă sau iraţională a aparatului 
sau prin nerespectarea instrucţiunilor din acest manual.

5. Instalarea, întreţinerea şi toate celelalte operaţiuni trebuie 
efectuate de către specialişti în domeniu, conform cu normele în 
vigoare şi cu indicaţiile furnizate de producător.

6. Producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru ac-
cidentele umane, animale sau de natură materială, ca urmare a 
instalării incorecte a aparatului.

7. Ambalajele (cleme, pungi de plastic, fulgi de polistiren, etc.) nu 
trebuie lăsate la îndemâna copiilor.

8. Acest aparat nu este conceput să fie folosit de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse 
sau care nu au suficiente cunoştinţe sau experienţă, decât dacă 
beneficiază de supraveghere şi instruire cu privire la utilizarea 
dispozitivului din partea persoanei responsabile de siguranţa lor.

9. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a nu se juca la 
aparat.

10. Nu atingeţi aparatul cu mâinile goale sau cu părţi ude ale 
corpului.

11. Pentru toate reparaţiile, apelaţi la un tehnician avizat şi insistaţi 
să se folosească piese de schimb originale. Nerespectarea acestor 
instrucţiuni poate afecta siguranţa şi îl va exonera pe producător 
de răspundere. Înainte de a efectua orice operaţiuni de reparaţii 
şi/sau întreţinere la aparat, este important să izolaţi toate sursele 
de alimentare. În caz de funcţionare defectuoasă a aparatului, 
opriţi-l şi apelaţi asistenţa tehnică.

12. Nu păstraţi obiecte inflamabile în apropierea aparatului.

13. Utilizarea corectă include, de asemenea, urmarea instrucţi-
unilor de utilizare şi instalare şi respectarea oricărei documentaţii 
suplimentare, precum şi a condiţiilor de inspecţie şi mentenanţă.

14. Orice utilizare în afara acestor condiţii este interzisă.

1-2 Recomandări pentru utilizator

Înainte de a instala aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie in-
strucţiunile din acest manual. Nerespectarea acestora va
conduce la anularea garanţiei.

Cumpărătorul este responsabil de instalarea produsului.

Aparatul CK1 nu este un rezervor de apă caldă menajeră. Acesta
este folosit ca rezervor principal pentru apa de încălzire, între un
cazan şi un schimbător de căldură. Este conceput exclusiv pentru
utilizare într-un circuit închis. Instalarea, pornirea, întreţinerea şi
reparaţiile trebuie efectuate numai de către un specialist calificat
conform cu practicile din domeniu şi cu standardele naţionale în
vigoare. Este esenţial să se respecte toate prescripţiile legate
de rezervoarele de apă caldă menajeră, precum şi instrucţiunile
furnizate de producător. Pentru a preveni arsurile, folosiţi dispozitive
adecvate pentru amestecul apei, pentru a evita depăşirea unei
temperaturi de 50°C la punctele de utilizare.

Dacă aparatul nu este folosit o perioadă mai lungă de timp
(de exemplu în timpul vacanţelor de iarnă) într-o regiune
neîncălzită, apa poate îngheţa în rezervor şi în conducte.

Asiguraţi-vă că instalaţia este protejată de îngheţ.

Dacă există accesorii instalate pe aparat, acestea trebuie să fie
piese originale de la producător.

Pentru a curăţa interiorul aparatului, se recomandă să folosiţi o
cârpă umedă şi produse de curăţare adecvate acestui scop.

Folosirea unor produse abrazive sau a unor solvenţi este
necorespunzătoare.

Nu păstraţi obiecte inflamabile în apropierea aparatului.
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STANDARDE GENERALE DE SIGURANŢĂ
Semnificaţia simbolurilor
Nerespectarea avertismentelor poate conduce la accidente 
sau chiar la deces.
Nerespectarea avertismentelor poate conduce la daune grave 
pentru materiale, plante sau animale.
A se respecta standardele generale şi specifice de 
siguranţă aplicabile produsului.

Nu efectuaţi operaţiuni care necesită deschiderea 
aparatului.
Rănire prin ardere la componentele fierbinţi sau accidente 
produse de piese ieşite în exterior sau muchii ascuţite.
Nu efectuaţi operaţiuni care necesită mutarea 
aparatului.
Electrocutare prin contactul cu componentele sub tensiune.
Inundare cu apa care se scurge din conductele decuplate.
Nu folosiţi un ştecher pe cablul principal de alimen-
tare pentru a conecta sau opri aparatul.
Electrocutarea poate surveni din cauza unui cablu, 
a unei prize sau a unui ştecher deteriorat.
Nu deterioraţi cablul principal de alimentare.
Electrocutare prin firele sub tensiune dezizolate
Nu aşezaţi niciodată obiecte pe aparat.
Rănire din cauza obiectelor care cad în urma vibraţiilor.
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor de sub el din cauza 
obiectelor care cad în urma vibraţiilor.
Nu vă urcaţi pe aparat.
Pot avea loc accidente din cauza căderii aparatului.
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor de sub el din cauza 
desprinderii din suporturi şi a căderii lui.
Nu urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi 
instabile pentru a curăţa aparatul.
Accidente prin căderea de pe scară sau a închiderii acesteia
Nu realizaţi operaţiuni de curăţare la aparat fără a-l fi 
oprit mai întâi, fără să fi deconectat ştecherul sau fără să 
fi acţionat întrerupătorul aferent.
Electrocutare prin contactul cu componente sub tensiune.
Instalaţi aparatul pe un perete solid care nu este 
supus vibraţiilor.
Zgomot în timpul funcţionării.
Atunci când perforaţi zidul, aveţi grijă să nu 
deterioraţi cabluri electrice sau ţevi.
Contactul cu conductori sub tensiune poate produce arc electric
Explozii, incendii sau otrăvire, în cazul degajării gazelor dintr-
o conductă deteriorată.
Daune la instalaţiile existente. Inundare cu apa scursă din 
conducte deteriorate.
Protejaţí cablurile de legătură pentru a împiedica de-
teriorarea acestora.
Contactul cu conductori sub tensiune poate produce electrocutare
Inundare cu apa care se scurge din conductele deteriorate
Verificaţi dacă piesele şi instalaţiile la care se va 
conecta aparatul sunt conforme cu reglementările în 
vigoare.
Contactul cu conductori sub tensiune instalaţi incorect 
poate produce electrocutare.
Daune la aparat din cauza condiţiilor de utilizare inadecvate.
Folosiţi accesorii şi echipamente manuale adecvate 
(asiguraţi-vă că sculele nu sunt deteriorate şi că mânerul 
este bine fixat şi în stare bună), folosiţi aceste echipa-
mente corect, protejaţi-le împotriva căderii accidentale şi 
depozitaţi-le după utilizare.
Accidente din cauza unor deşeuri sau fragmente aruncate, 
a inhalării prafului, lovirii, tăierii, ciupirii sau frecării.
Daune la aparat sau la obiectele din apropiere, produse 
de deşeuri sau fragmente aruncate, prin lovire sau tăiere.
Folosiţi echipamente electrice adecvate (verificați dacă

atât cablul de alimentare cât şi ştecherul sunt în bună 
stare şi că piesele rotative sau culisante sunt bine fixate). 
Folosiţi echipamentele corect, nu lăsaţi ca un cablu de 
alimentare să blocheze accesul, fixaţi-l pentru a preveni 
căderea şi decuplaţi-l şi depozitaţi-l după utilizare.
Pot avea loc accidente prin electrocutare, deşeuri sau fragmente
aruncate, prin inhalarea de praf, lovire, tăiere, ciupire, frecare,
zgomot sau vibraţii.
Daune la aparat sau la obiectele din apropiere, produse
de deşeuri sau fragmente aruncate, prin tăiere sau înţepare.
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt stabile şi solide, că
nu vor aluneca, şi că picioarele sunt în stare bună.
Asiguraţi-vă că mai este cineva prezent pentru ca scara
să nu se mişte atunci când o foloseşte altcineva.
Accidente prin căderea de pe scară sau a închiderii acesteia.
Asiguraţi-vă că materialele sau componentele folosite
în timpul instalării nu pot cădea de la înălţime.
Accident sau deces prin căderea sau prăbuşirea unor obiecte.
Asiguraţi-vă că scările mobile sunt susţinute corect,
că sunt suficient de fixe, că traversele sunt în stare
bună şi nu alunecă, şi că traversele şi platformele
sunt dotate cu balustrade.
Accident prin cădere.
Atunci când lucraţi la înălţime (în general, când lucraţi
la o diferenţă de nivel mai mare de 2 m), asiguraţi-vă că
există o balustradă de siguranţă în jurul zonei de lucru
sau că se foloseşte echipament personal pentru a preveni
căderea, că direcţia unei eventuale căderi nu este blocată
de obiecte periculoase şi că orice impact posibil va fi
amortizat de suporturi semi-rigide sau deformabile.
Accident prin cădere.
Asiguraţi-vă că, atât condiţiile de sănătate cât şi de
siguranţă sunt adecvate, în special cele de iluminat,
ventilaţie, soliditate a structurii şi ale ieşirilor de urgenţă.
Accident cauzat prin lovire, alunecare, etc.
În timpul lucrului, purtaţi echipament şi costum de
protecţie.
Pot avea loc accidente prin electrocutare, deşeuri sau
fragmente aruncate, prin inhalarea de praf, lovire, tăiere,
ciupire, frecare, zgomot sau vibraţii.
Acordaţi atenţiamaximă în timpul intervenţiilor în interiorul
dispozitivului şi evitaţi contactul cumuchiile ascuţite.
Accident prin tăiere, ciupire şi frecare.
Nu folosiţi insecticide, solvenţi sau produse de curăţare
agresive pentru întreţinerea aparatului.
Piesele vopsite sau din plastic pot fi deteriorate.
Nu folosiţi aparatul în alte scopuri decât pentru uz
casnic standard.
Aparatul poate fi deteriorat prin suprasolicitare. Daune la
componentele folosite incorect.
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Nu lăsaţi copiii sau persoanele fără experienţă să
folosească aparatul.
Aparatul poate fi deteriorat prin utilizare incorectă. Conexi-
unile electrice trebuie realizate folosind conductori cu o
secţiune adecvată.
Incendiu datorită supraîncălzirii în urma trecerii curentului prin
cabluri care sunt prea mici.
Protejaţi aparatele şi zonele înconjurătoare folosind
echipamente adecvate.
Daune la aparat sau la obiectele din apropiere, produse
de deşeuri sau fragmente aruncate, prin tăiere sau înţepare.
Mutaţi aparatul folosind echipamentele necesare de
protecţia şi acordând o atenţie maximă.
Daune la aparat sau la obiectele înconjurătoare prin impact,
înţepare sau zdrobire.
Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt astfel depozitate
încât să fie facilitată o manevrare sigură; evitaţi etajările
care se pot prăbuşi.
Daune la aparat sau la obiectele înconjurătoare prin impact,
înţepare sau zdrobire.
Resetaţi toate funcţiile de protecţie şi control afectate de
o intervenţie la aparat şi asiguraţi-vă că funcţionează
corect, înainte de repunerea în funcţiune.
Daune sau oprirea aparatului din cauza unor condiţii de
lucru neverificate.
Înainte de a lucra pe un acoperiş, pe structuri sau
suprafeţe, etc., asiguraţi-vă că acestea sunt stabile şi
adecvate pentru lucrările de executat.
Accident sau deces prin cădere sau prăbuşire de la înălţime.

STANDARDE DE SIGURANŢĂ TIPICE PRODUSULUI
Goliţi toate componentele care conţin apă caldă, prin
activarea drenului înainte de a le folosi.
Accident produs prin ardere
Curăţaţi componentele conform instrucţiunilor din fişa de
siguranţă a produsului în cauză. Efectuaţi operaţiunea
într-o zonă bine aerisită şi purtaţi costum de protecţie.
Evitaţi amestecarea diferitelor produse şi protejaţi
aparatul şi obiectele înconjurătoare.
Accidente personal prin contactul pielii şi ochilor cu substanţe
acide, prin inhalarea sau înghiţirea de substanţe chimice
periculoase.
Daune la aparat sau la obiectele înconjurătoare prin
coroziune produsă de substanţe acide.
Nu lucraţi la aparat în lumină solară puternică.
Accident produs prin ardere.

INSTRUCŢIUNI DE TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI
RECICLARE

Aparatul trebuie transportat conform cu simbolurile de pe
ambalaj.

Aparatul trebuie transportat şi depozitat în condiţii uscate, iar 
condiţiile de îngheţ trebuie evitate.

Directiva UE 2002/96/EC prevede colectarea selectivă
şi reciclarea dispozitivelor electrice şi electronice uzate.
Simbolul „coş de gunoi barat” de pe dispozitiv indică faptul
că produsul trebuie colectat separat de gunoiul menajer
obişnuit la sfârşitul duratei sale de utilizare şi că trebuie
adus la un centru de sortare a deşeurilor pentru aparate
electrice şi electronice sau returnat vânzătorului atunci
când se achiziţionează un echipament în schimbul lui.

DECLARAȚIE DE

CONFORMITATE

Conformitatea proiectării şi a producției

Acest produs este conform cu Directiva UE 97/23EC, articolul 3,
paragraful 3 referitoare la echipamentele sub presiune şi 93/69/CEE
referitoare la standardul EN12897-2006 specific aparatelor de
încălzire apă, cu încălzire indirectă şi fără aerisire.

Dacă producătorul recomandă adăugarea unei rezistenţe (kit
specificat în manual), acest produs este conform cu următoarele
directive şi standarde europene:

Directiva LVD (siguranţa electrică)
2006/95/EC
Directiva CEM 2004/108/EC.
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DESCRIEREA INSTALAȚIEI 

Aparatele CK1 sunt rezervoare din oţel fără protecţie internă 
împotriva coroziunii. Circuitul de apă trebuie închis. Aceste 
rezervoare sunt folosite ca rezervoare intermediare pentru apa de 
încălzire destinată circuitelor de încălzire sau unei instalaţii in-
stant de apă caldă menajeră. 

Rezervorul este încălzit de unul sau mai multe generatoare de 
căldură şi de o staţie solară. 

Rezervoarele sunt izolate termic folosindu-se o manta izolatoare 
moale (instalată din fabrică) care constă dintr-un panou de 
poliester termic de 100 mm, acoperit cu o îmbrăcăminte din PVC 
gri moale (B3). 

Un ștuț de racord situat deasupra schimbătorului se poate 
folosi pentru conectarea unui kit electric auxiliar, dacă sursa 
primară de energie (în principal solară) nu este suficientă (vândut 
separat). 

SPECIFICAŢIILE INSTALAȚIEI 

Specificaţiile pentru aparatele CK1 sunt disponibile în Anexa A.
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INSTALAREA APARATULUI
Două inele de ridicare din partea de sus a aparatelor permite 
instalarea lor folosind o macara. Folosirea racordurilor pentru 
ridicare este interzisă.

•�Îndepărtaţi folia transparentă cu bule care protejează dispo-
zitivul  în timpul transportului, având grijă să nu deterio-
raţi izolaţia produsului (nu folosiţi instrumente de tăiere)

•�Desfaceţi şuruburile care fixează produsul pe palet.
•�Instalați rezervorul şi unitatea de siguranţă (şi/sau supapa de 

siguranţă) într-un loc protejat de îngheţ (nelivrat de producătorul 
rezervorului).

•� Poziţionaţi-l cât mai aproape posibil de punctele de utilizare
   importante.

•� Dacă este amplasat în exterior, instalaţi izolaţia termică pe 
conducte. Dacă dispozitivul trebuie instalat într-un loc unde 

Rezervoarele CK1 pot funcţiona numai în poziţie verticală.

    temperatura ambiantă este constant peste 35°C, asiguraţi 
ventilaţie în acel loc.

•	 Asiguraţi-vă că suportul poate susţine greutatea rezervorului 
de apă atunci când este plin.

•    Instalaţi un vas de retenţie cu un drenaj sub rezervor, dacă acesta 
este poziţionat într-un tavan suspendat, într-o mansardă sau 
deasupra unui spaţiu de locuit.

•   Unitatea de siguranţă şi/sau supapa de siguranţă trebuie să
     fie accesibilă.
•   Este necesar un dren dotat cu o pâlnie, conectat la cana-

lizarea principală.
•    Racordul de jos permite golirea completă a rezervoarelor.
•    Toate racordurile nefolosite trebuie închise cu dop.
•    Pentru a preveni scurgerile, asiguraţi-vă că furtunurile nu
     sunt supuse la solicitări mecanice!

CONECTAREA HIDRAULICĂ 

Înainte de a realiza conexiunile hidraulice, ţevile de alimentare 
trebuie curăţate bine pentru a preveni introducerea de particule 
metalice sau de altă natură. 

SIGURANŢA HIDRAULICĂ 

Orice instalaţie trebuie să includă un dispozitiv de siguranţă 
hidraulică dimensionat corect, pentru a proteja împotriva: 
• Suprapresiunii din reţeaua de distribuţie. 
• Suprapresiunii cauzate de o creştere de temperatură (dilatare 
în timpul încălzirii). 
• Suprapresiunii cauzate de erori de funcţionare a termostatului. 

Orice curgere rezultată din suprapresiune nu trebuie blocată. 
Aceasta înseamnă că ţeava de drenaj trebuie să aibă o 
pantă suficientă şi continuă şi să aibă un diametru adecvat 
pentru reţea. Indiferent de tipul de instalaţie, trebuie să existe 
o supapă de închidere apă rece în amonte de unitatea de 
siguranţă. 

Mărimea dispozitivului de siguranţă hidraulică depinde de: 
• capacitatea dispozitivului, 
• puterea dispozitivului instalat. 

Unităţile de siguranţă pentru întreaga gamă (opţionale) trebuie 
să fie instalate pe fiecare dispozitiv. 

N.B. 
Trebuie realizat un test de etanşeitate hidraulică după fiecare 
operaţiune la instalaţia hidraulică.
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PORNIREA 
Umpleţi boilerul 
• Deschideţi robinetul de apă caldă de pe distribuţie, 
• Deschideţi robinetul de apă rece de pe unitatea de siguranţă, 
asigurându-vă că supapa de drenare a unităţii este în poziţia 
închis, 
• Odată ce apa curge către consumatorul de apă caldă şi nu 
există zgomote pe ţevi, închideţi robinetele: aparatul
dumneavoastră este plin. 

AVERTIZARE 
Unitatea nu trebuie niciodată pornită atunci când este goală, 
întrucât există riscul de deteriorare a componentelor electrice 
(dacă există). 

Verificarea funcţionării corecte 
• În timpul încălzirii, apa picură din orificiul drenului în cel al
unitatății de siguranţă (acest orificiu trebuie conectat la drenul 
principal). Acest lucru este normal. 
• Verificaţi garnitura racordului, 
• Corectaţi strângerea garniturilor, a flanşei şi a componentelor 
electrice (dacă există). Dacă este necesar, strângeţi din nou 
şuruburile, 
• Verificaţi dacă componentele hidraulice funcţionează corect 
aşezând unitatea de siguranţă din poziţia de drenare pe poziţia 
închis şi invers, pentru a îndepărta orice deşeuri. 
• După câteva zile de funcţionare, verificaţi etanşarea tuturor 
garniturilor. 

ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
OPRIŢI ALIMENTAREA ÎNAINTE DE A EFECTUA INTER-
VENŢII LA DISPOZITIV. 
Toate intervenţiile trebuie efectuate de un specialist calificat. 

GOLIREA 
• Opriţi admisia de apă rece. 
• Deschideţi supapa de drenare de pe unitatea de siguranţă 
• Deschideţi robinetul de apă caldă pentru a lăsa aerul să intre. 

CURĂŢAREA 
Pentru a efectua această operaţiune, încălzitorul de apă trebuie 
golit mai întâi (ţeava de drenare plasată în cel mai de jos punct 
ale rezervorului permite golirea completă. 

ACCESORII 
Kit cu rezistenţă suplimentară 
Rezervoarele CK1 pot fi dotate cu un kit care include o rezistenţă 
electrică + un termostat, 1,5, 2,5 sau 6 kW, în funcţie de 
capacitate. Rezistenţa se instalează cu un racord de 1,5 ţoli 
deasupra schimbătorului de jos. 

Pe acest produs se pot instala numai rezistenţele recomandate 
de producător. 

Aceste kituri cu rezistenţe electrice trebuie instalate conform cu 
instrucţiunile din manualul livrat cu kiturile.

LIMITELE GARANŢIEI 
Garanţia este valabilă numai dacă instalarea este realizată de 
un specialist autorizat. 
Garanţia nu acoperă erorile cauzate de: 
condiţii de mediu anormale: 

• Amplasarea într-un loc care este supus îngheţului sau in-
temperiilor vremii. 
• Alimentarea cu apă de ploaie, apă de fântână sau apă care 
este foarte agresivă şi neconformă cu normele naţionale şi 
standardele în vigoare. 
• Garanţia acoperă numai înlocuirea sau repararea apar-
atelor şi componentelor pe care le admitem ca fiind defecte 
de la început. Dacă este necesar, piesa sau produsul trebuie 
returnat la una dintre fabricile noastre, însă numai cu aprobarea 
prealabilă de la service-ul nostru tehnic. Costurile pentru
manoperă, transport, ambalare şi deplasare sunt suportate 
de către utilizator. Înlocuirea sau repararea unei com-
ponente a aparatului nu dă dreptul la despăgubire.

Daunele produse prin impact sau cădere în timpul manevrării 
după livrarea din fabrică. În particular, daunele din cauza apei, 
care ar fi putut fi evitate prin repararea imediată a aparatului. 

Garanţia se aplică numai aparatelor şi componentelor lor şi 
nu acoperă toate sau părţi din sistemele electrice sau hidraulice 
ale aparatului. 

• alimentare electrică cu șocuri de tensiune (dacă este insta-
lat un kit electric). 
• o instalaţie care nu este conformă normelor, standardelor 
naţionale actuale şi practicilor din domeniu. 

În particular: 

• Unitate de siguranţă lipsă sau instalată incorect. 
• Instalarea unei unităţi de siguranţă care nu respectă stand-
ardele naţionale în vigoare şi utilizarea unei unităţi de 
siguranţă folosită, la un aparat nou instalat. 
• Modificarea reglajului unităţii de siguranţă după ruperea 
sigiliului. 
• Coroziune anormală cauzată de o conectare hidraulică
incorectă (contact direct fier/cupru). 
• Legături electrice greşite, neconforme cu standardele naţionale 
aplicabile în instalaţii, împământare incorectă, secţiune in-
suficientă a cablurilor, nerespectarea schemelor de conexiuni 
furnizate, etc. (dacă este instalat un kit electric). 
• Alimentarea dispozitivului fără umplerea lui prealabilă (încălzire 
pe uscat), dacă se foloseşte un kit electric opţional. 

Întreţinere insuficientă: 

• Depuneri anormale pe elementele de încălzire şi pe 
dispozitivele de siguranţă. 
• Neefectuarea întreţinerii la unitatea de siguranţă, conducând 
la suprapresiune (vezi manualul). 
• Manta supusă la agresiuni externe. 
• Modificarea echipamentului original fără permisiunea pro-
ducătorului sau folosirea de piese de schimb nerecomandate 
de către producător.
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Anexa A 

Vedere de ansmablu

Racorduri

Model CK1 N° 400 - 1000

Intrare flux primar 1 1"

Intrare flux secundar 2 1"

Ieșire boiler 3 1"

Intrare boiler 4 1"

Racord de rezistență 5 1"1/2

Sondă* 6 1/2"

Intrare serpentină solară 7 3/4"

Ieșire serpentină solară 8 3/4"

Intrare apă caldă menajeră 9 3/4"

Ieșire apă caldă menajeră 10 3/4"

Evacuare 11 1"

* Diametru intern: ø 10 mm, lungime 110 mm
Toate racordurile de gaz sunt cu filet interior.
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Anexa A 

Dimensiuni                                                         

Rep. 600 800 1000

A

400

230 260 260

B 415 405 500 500

C 630 760 775 900

D 700 815 855 980

E 785 900 950 1075

F 880 1000 1060 1185

G 1060 1400 1315 1550

H 1150 1550 1405 1640

I 1240 1645 1495 1730

J 1630 1945 1805 2055

K 1635 1950 1810 2060

L 380 380 380 380

M 1180 1180 1180 1180

N 600 650 790 790

O 800 850 990 990

Caracteristici                                                                                     

Model CK1 400 CK1 600 CK1 800 CK1 1000

Volum L 400 580 765 888

Temperatura maximă apă °C 95

Pierderi termice prin manta Kwh/24h 2,3 2,97 3,45 3,45

Suprafață serpentină inferioară m2 1,5 2,1 2,8 3,4

Capacitate serpentină inferioară L 9,3 13 17,5 21

Putere serpentină inferioară Kw @ 900L/h
(EN12897/EN
15332)

24/16,2 28,4/50,7 28,6/24,8 32,4/57,7

Pierderi de sarcină ale serpentinei inferioare mbar @
900L/min

21 25 32 32

Presiune de lucru a serpentinelor Bar 10

Presiune de lucru maximă Mpa (bar)
EN12897

0,3 (3)

Presiune de lucru maximă Mpa (bar)
97/23 CE

0,3 (3)

Presiune maximă Bar 5,3

Greutate rezervor Kg 92 113 155 166

Greutate rezervor (plin) Kg 492 693 920 1054

Înălțime rezervor mm 1635 1950 1810 2060

Înălțime rezervor (înclinat) mm 1820 2127 2063 2286

Material de fabricare a rezervorului Oțel neemailat

235


