
Saunier Duval
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 Putere : 24 / 28 kW

 Carcasa : Tip C (camera de ardere inchisa)

     Clasa de eficiență (92/42 CEE)

 Dimensiuni : 740 x 425 x 310 (24 kW)

 Dimensiuni : 740 x 425 x 340 (28 kW)

 Panou central de control inteligent

 Ventilator controlat 

 Domeniu larg de modulare

 Sarcină parțială de încălzire reglabilă

Specificații tehnice



 Compatibil cu orice termostat de cameră (modulare și tip ON-OFF)

 Intervalul de reglare a temperaturii apei calde menajere: 35-60 ° C

 Intervalul temperaturii de funcționare in regim de incalzire: 10-75 și 10-45 / 

50 ° C (încălzire prin pardoseală)

 Controlul temperaturii (senzor NTC) tur / retur

 Pompă de circulatie de tip PWM

 Setările de service sunt configurate cu un meniu de parametrizare

 Functionare cu gaze naturale și gaz propan

Specificații tehnice



Specificații tehnice
 Protecție împotriva blocarii pompei

 Supapa de siguranta de 3 bar

 Protecție împotriva înghețului

 Vas de expansiune pentru încălzire de 7 litri

 Schimbător de căldură din oțel inoxidabil

 Sistem electronic de aprindere

 Sistem digital de diagnosticare a erorilor 

 Shimbator de caldura in placi pentru prepararea ACM

 Nivel redus de zgomot



Interfața de operare



Configurația afișajului LCD



Reprezentarea schematică a functionarii 
Functionarea centralei termice in regimul de 

incalzire
Functionarea centralei termice in 

regimul ACM



Dimensiuni de gabarit - versiunea de 24 kW



Dimensiuni ale centralei 24 kW



Dimensiuni de gabarit - versiunea de 28 kW



Dimensiuni ale centralei 28 kW



Specificații tehnice



Construcția blocului
hidraulic



Componente ale blocului hidraulic



Blocul vanei cu 3 cai

Blocul hidraulic



Robinetul de 
incarcare

8 litri/min – 24 kW

10 litri/min – 28 kW

Limitatorul de debit



1 - Pompă de circulatie cu randament ridicat (EEI≤0,20)

2- Viteza este controlată de semnalul PWM de la panoul de 
control

Viteza pompei poate fi citita din meniul de diagnoza, fiindui
atribuit un parametru PWM la care pompa se rotește la o 
viteză predeterminată.

Acest tip de pompă nu poate fi setat manual, cu excepția parametrului d.14. Puterea pompei se poate seta intre 15 și 
70% din capacitate

Pompa de circulatie de inalta eficienta



Conexiunile pompei pe placa electronica

Conexiunea la X102.conexiunea fisei 230V in pompa

Conectorul mufei de modulatie in 
placa electronica

Mufa PWM 

Pompa



Schimbatorul in placi pentru ACM

Schimbător de căldură -
Vedere din față

Schimbător de căldură -
Vedere din spate

Modelul de 24 kW utilizează un schimbător de căldură secundar cu 10 placi
Modelul de 28 kW utilizează un schimbător de căldură secundar cu 12 placi



Filtru

1 - Filtrul este amplasat sub schimbătorul 
de căldură primar pe turul încălzirii pentru 
a preveni patrunderea impuritatilor în 
schimbătorul de căldură in plăci
responsabil cu prepararea apei calde 
menajere



Panoul de control

Cutia placii electronice- interfata

Placa electronica

Cuta placii electronice

Carcasa cutiei 



Accesul la componentele echipamentului

 Pentru accesul asupra 
componentelor 
echipamentului de catre un 
centru de service autorizat, 
se vor demonta mai intai cele
două șuruburi de aprox. 10 
mm lungime, cu o șurubelniță 
T20 Torx de pe partea 
inferioară a carcasei placii 
electronice.



 Inclinați capacul panoului frontal pentru a avea acces la conectorii placii 
electronice
Capacul cu interfata electronica se rabateaza la un unghi de 135 °.

Accesul la placa electronica



 După deschiderea capacului pe care este montata interfata, desfaceti 
suruburile capacului frontal si scoateti capacul.

Demontarea capacului frontal



Trunchi de cabluri

Interfata

Interfara si trunchiul de cabluri



Modulul termocompact
Modulul termocompact a fost utilizat 
de grupul Vaillant timp de 9 ani, 
bazandu-se pe propriile sale rezultate 
de dezvoltare și este compus dintr-un 
schimbător de căldură din inox, tub de 
amestec aer-gaz, atenuator de zgomot 
si vana de gaz cu valorile CO / CO2 
setate din fabrică
 3 + 1 Spire in chimbatorul de 
caldura primar pentru modelul de 24 
kW
 4 + 1 Spire in chimbatorul de 
caldura primar pentru modelul de 28 
kW
 Datorită amortizorului de zgomot, 
care face parte integrantă din acest 
modul, temperatura aerului necesar 
arderii este scăzută
 Electrod pentru aprinderea flacării si 
asigurarea functiei de ionizare



Colector de condens pentru colectarea
excesului de apa/condens format pe
tubulatura

 Un colector de condens de plastic 
pentru colectarea umidității (ploaie și 
condens) format pe tubulatura de 
evacuare a gazelor de ardere. 
Umiditatea acumulată în tavă ajunge la 
sifonul de condens



Consola si accesoriile de fixare



Caracteristicile placii electronice

Tensiunea de alimentare a placii electronice trebuie conectată la intrarea corectă a
conexiunii X1, după cum se arată mai jos :

Mufa de 
conexiuni X1



Caracteristicile placii electronice

Conectorul termostatului de cameră de 24 V (fără potențial) este amplasat la borna X17
de pe placa electronica. Dacă termostatul este conectat, puntea de legătură trebuie să fie
scoasă și apoi conectată la termostatul de cameră de 24 V.

 Conectorul X17 nu trebuie eliminat atunci când un termostat de cameră modulant
(eBUS) este conectat la unitate. În caz contrar, aparatul nu pornește în modul de
încălzire.

X17 regleta



Va multumesc pentru atentie!
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