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1. Introducere 
 

Va mulţumim pentru încrederea acordată, prin 
procurarea centralei noastre termice. 

 
Pentru utilizarea corectă şi economică a centralei 
în condiţii de siguranţă, vă rugăm sa citiţi 
instrucţiunile de mai jos înainte de instalare. 

 
 

Pachetul conţine următoarele elemente: cazan (1), 
suport fixare perete(2), instrucţiuni de utilizare şi 
certificat de garanţie(3), ventil de umplere golire (4), 
colector de impurităţi (5), tub de plastic pentru 
ventilarea sistemului. 

 
Cazanul Termo Kombi este în conformitate cu 
standardele şi regulamentele legale. Cazanul Termo 
Kombi este certificat de EN. 

 

 
Firma Termostorj are certificat de garanţie a 
sistemului calităţii ISO 9001:2000. 

 
 

Schema produsului neîmpachetat 

2. Despre produs 

TERMO-Kombi este un cazan economic pentru 
încălzire centrală şi prepararea ACM care poate fi 
folosit şi ca sursă independentă de căldură. 

Cazanul funcţionează pe principiul încălzirii rapide a 
cantităţi reduse de apă şi exploatarea la aproape 
100% a energiei. 

TERMO-Kombi se poate utiliza în spacii comerciale 
mici, locuinţe, etc unde este important că ocupă un 
spaţiu mic. 

Temperatura de funcţionare pentru ACM este între 
30oC şi 55 oC, iar pentru încălzirea centrală între  
30oC şi 90 oC. 

Datorită designului şi funcţionării silenţioase Termo 
Kombi se poate instala şi în spaţiile locative. Carcasa 
de metal exterioară este protejată împotriva oxidării. 

 
2.1. Construcţie 

Cazanul TERMO-Kombi este confecţionat din metal 
de calitate şi protejat împotriva oxidării. 

Pe partea inferioară cazanul are încorporat 
încălzitoare electrice. Pe partea superioară există un 
tub în care se racordează tubul izolat pentru 
termostat, indicatorul de temperatură, de presiune şi 
siguranţa termică. Cazanul este izolat cu 19 mm de 
material autoextinctor Armaflex care este suficient 
pentru a direcţiona toată căldura doar către sistemul 
de încălzire şi preparare a apei calde menajere. 
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2.2. Părţi componente ale cazanului 
Termo Kombi 

 
1. Racord tur încălzire 

2. Racord retur 

3. Carcasă exterioră cazan 

4. Corp cazan 

5. Izolaţie termică corp cazan 

6. Elemente încălzitoare 

7. Panou de comandă 

8. Loc montare cabluri de conectare 

9. Relee de comutare 

10. Vas de expansiune 

11. Pompă de circulaţie 

12. Supapă de siguranţă 3 bar 

13. Dezaerator automat 

14. Ventil de umplere golire (în pachet, trebuie 
instalat) 

15. Dezaerator manual 

16. Indicator prezenţă aer 

17. Separator 

18. Siguranţă automată cazan SAC 

19. Senzor de temperatură pentru retur ACM 

20. Schimbător 

21. Senzor de temperatură pentru tur ACM 

22. Supapă unidirecţională 

23. Pompă pentru ACM 

24. Racord tur ACM 

25. Racord retur ACM 

26. Supapă de siguranţă 6 bar 
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3. Instalare 
 

3.1. Avertismente importante 

GARANŢIA NU VA FI ACCEPTATĂ DACĂ 
URMĂTOARELE CONDIŢII NU AU FOST 
RESPECTATE: 

 CAZANUL TREBUIE PUS ÎN FUNCŢIUNE DE 
CĂTRE PERSONAL DE SERVICE AUTORIZAT 

 COLECTORUL DE IMPURITĂŢI INCLUS  
TREBUIE INSTALAT PE TURUL ÎNCĂLZIRII 
CENTRALE. 

 ÎNAINTE DE CONECTAREA CAZANULUI  LA 
ACM ŢEVILE TREBUIE CURĂŢATE PENTRU 
EVITAREA BLOCĂRII SCHIMBĂTORULUI. 

 

LISTA SERVICEURILOR AUTORIZATE SE AFLĂ 
PE SPATELE CERTIFICATULUI DE GARANŢIE. 

 

CAZANUL NU SE POATE INSTALA ÎN LOCURILE 
ÎN CARE ESTE SUPUS PERICOLULUI DE A INTRA 
ÎN CONTACT CU APA SAU DE A SE SCUFUNDA. 

 
ÎN TERITORIILE CU CONCENTRAŢIE MARE DE 
CALCAR ÎN APĂ SE RECOMANDĂ FOLOSIREA 
UNUI DIZOLVATOR DE CALCAR MAGNETIC SAU 
ELECTROMAGNETIC CARE SE POZIŢIONEAZĂ 
PE TURUL ACM. 

 
 

 
3.2. Asamblare 

Pentru o instalare mai uşoară Termo Kombi este 
prevăzut cu suport de fixare pe perete. Pentru 
suspensie se pot folosi dibluri metalice sau din plastic 
şi şuruburi de 8 sau10. 

 

Dimensiunile precise ale cazanului se găsesc la cap.7 
Specificaţii tehnice. 

 
Ventilul de umplere golire se livrează împreună cu 
cazanul şi se asamblează la instalare. 

 

Dacă este posibil cazanul trebuie instalat cât mai jos 
de instalaţie.În acest fel se protejează cazanul de 
apariţia aerului(care ar putea conduce la arderea 
rezistenţelor de încălzire). 

 
Distanţă minimă la asamblare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schemă de dezasamblare 



Ne rezervăm dreptul de modifica aceste înstrucţiuni fără înştiinţare prealabilă 
TMS-UT-1203-Z07-2 

4 

 

 

3.2. Asamblare(Continuare) 

 
Înainte de punerea în funcţiune sistemul trebuie 
ventilat atât partea de încălzire centrală cât şi 
partea de preparare ACM. 

 
Schema ventilării corecte a circulaţiei apei pe partea 
superioară a Termo Kombi. Tubul de plastic (2) se 
ataşează la valvă (1) înainte de ventilarea circuitului 
apei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema ventilării corecte a circulaţiei apei pe partea 
inferioară a Termo Kombi. Tubul de plastic (2) se 
ataşează la valvă (1) înainte de ventilarea circuitului 
apei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În timpul instalaţiei şi a primei puneri în funcţiune se 
poate controla semnalul de pornire a pompelor( al 
încălzirii centrale şi al ACM). Când o lumină este 
vizibilă în găurile de la capetele de conectare, 
înseamnă că pompele au aprinse ledul ON. 
Aprinderea ledului ON la pompe nu înseamnă 
neapărat că pompele funcţionează.(pompe defecte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea superioară a Termo-Kombi 

 

 

Partea inferioară a Termo-Kombi 

 

Capete de conectare 

Lumină de test 
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3.3. Racordarea la reţeaua de curent 
electric 

Pentru racordarea la reţea a Termo-Kombi 18 şi 24 se 
utilizează clema de reţea tip 1. Forţa de întindere a 
racordului de reţea este de 3,5Nm. 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru racordarea la reţea a Termo-Kombi cu puteri 
care depăşesc 24KW se folosesc clemele tip 2, cu 
diametrul de 25 mmp. Forţa de întindere a racordului 
de reţea este de 3 Nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4. Conectarea la termostatul de 
ambienţă 

Cazanul Termo Kombi este prevăzut cu cleme pentru 
conectarea termostatului de cameră. 
Scurt circuitul este instalat din fabrică pe cleme( 
pentru cazurile când nu se utilizează termostat de 
cameră) şi dacă se conectează trebuie luat în 
considerare ce fel de termostat de cameră se 
utilizează. 
Un tip de termostate se conectează doar în serie în 
circuit respectiv pe cleme. 
Un alt tip de termostate are încorporat un sistem de 
simulare a temperaturii şi trebuie să fie alimentat 
constant cu curent şi fixat la temperatura camerei. În 
acest caz se conectează linia ZERO la clema “N”. 

 

Terminalul termostatului este separat de celelalte 
terminale. 

 
Citiţi instrucţiunile pentru conectarea 
termostatului care-i sunt alăturate pentru a afla 
recomandările producătorului cu privire la 
conectare. 

 

 

Terminal de reţea Tip 1 

 

Terminal de reţea Tip 2 

 
 
 
 
 

 

Terminalul termostatului de ambienţă 
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4. Utilizarea produsului 
 

Panou de comandă 
 

 

 
1. Indicator de temperatură (temperatura cazanului, 

temperatură ACM, reglarea temperaturii) 

2. Indicator grad de funcţionare a rezistenţelor de încălzire 

(1., 2., 3.) 

3. Indicator prezenţă aer în cazan (led roşu) 

4. Indicator întrerupere curent (led roşu) 

5. Indicator funcţionare cazan (led verde) 

6. Reglarea temperaturii în cazan 

 
7. Buton pornire/oprire cazan 

8. Reglare temperatură ACM 

Buton pornire/oprire ACM 

9. Indicator preparare şi consumare ACM 

11. Indicator presiune în cazan 

12. Siguranţă termică 
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4.1. Utilizarea cazanului 

 
Prima pornire la începutul sezonului 
La prima pornire la începutul sezonului de încălzire 
centrală primul pas este pornirea cazanului cu butonul 
de pornire (7) , temperatura în cazan (1)  trebuie 
reglat la 30°C (în acest fel rezistenţele de încălzire 
sunt deconectate, funcţionează doar pompa de 
circulaţie). 
Preparea ACM este pus în funcţiune cu butonul 
pentru pornirea ACM (9). 

 
Dacă la pornire nu se aude zgomotul apei în cazan 
sau dacă pompa ACM nu funcţionează (în timpul 
funcţionării acesta produce vibraţii) pompa trebuie 
pornită manual. 

 
 

Pornirea pompei 
Pentru pornirea pompei este necesar scoaterea 
dopului de protecţie de pe partea din faţă(1) sub care 
se află axa cu locaşul pentru şurubelniţă. Se roteşte 
pompa cu şurubelniţa de mai multe ori în direcţia 
săgeţii de pe pompă (2), iar cazanul trebuie pornit din 
nou. 

 

Cînd pompa porneşte se selectează temperatura apei 
din cazan şi cea a ACM. Pentru încălzirea centrală 
temperatura optimă este între 60 şi 70°C, iar cea 
pentru ACM este între 45 şi 48°C . 

 
 

Dacă la cazan se conectează un termostat de 
cameră, temperatura dorită se reglează conform 
instrucţiunilor date de producătorul termostatului. 

 

 

Segment din panoul de comandă 
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4.2. Manevrarea echipamentului automat 

 
Pornirea şi oprirea preparării ACM 

Cazanul se porneşte prin rotirea în poziţia 1 a butonului (9). 
Temperatura dorită se afişează timp de 5s (10) după care 
se afişează temperatura reală a ACM (1). Dacă nu este 
nevoie de ACM indicatorul se stinge(10). 

 
Prin comutarea butonului (9) în poziţia 0, prepararea ACM 
este oprit. Temperatura dorită a ACM introdusă se 
depozitează. 

 

Reglarea temperaturii dorite a ACM 

Prin apăsarea butonului pentru reglarea ACM (8) apare 
temperatura apei calde dorite, iar indicatorul clipeşte (10). 
Prin apăsări repetate în sus sau în jos este posibil creşterea 
sau reducerea temperaturii apei. Când temperatura este 
reglată se aşteaptă 5 s pentru ca să se memoreze noua 
valoare. În acest timp indicatorul nu clipeşte (10). 

 

Folosirea ACM 

Când se constată nevoia de ACM indicatorul porneşte (10) 
şi se afişează temperatura apei. Indicatorul gradului de 
funcţionare a rezistenţelor electrice (2) afişează câte grupuri 
de încălzitori sunt în funcţiune. 
Cazanul controlează automat rezistenţele electrice. 

 
 

Pornirea încălzirii centrale 

Prin comutarea butonului (7) în poziţia 1, încălzirea centrală 
este pornită. Temperatura dorită se afişează timp de 5 s , iar 
indicatorul clipeşte (5). După 5 s se afişează temperatura 
reală în cazan (1); dacă temperatura dorită coincide cu 
temperatura curentă indicatorul se opreşte (10). 

 

Reglarea temperaturii dorite a încălzirii centrale 

Prin apăsarea butonului pentru reglarea temperaturii (6) 
apare temperatura dorită, iar indicatorul clipeşte (5). Prin 
apăsări repetate în sus sau în jos este posibil creşterea sau 
reducerea temperaturii apei. Când temperatura este reglată 
se aşteaptă 5 s pentru ca să se memoreze noua valoare. În 
acest timp indicatorul nu clipeşte (10). 

 

 
Segment din panoul de comandă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segment din panoul de comandă 
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Funcţionarea paralelă a încălzirii centrale şi a ACM 
Când ambele funcţiuni sunt active, încălzirea centrală 
şi prepararea ACM, cazanul pune pe primul loc ACM. 
Dacă este necesară apă caldă cazanul începe să 
prepare ACM indicatorul porneşte (10), iar indicatorul 
de încălzire centrală este oprit (5); indicatorul de 
temperatură afişează temperatura ACM. 

 
Aer în cazan (3), led roşu 
Dacă în cazan apare aer, indicatorulş porneşte (3) iar 
centrala se opreşte. În acest fel cazanul este protejat 
împotriva explodării, din cauza aerului. Pentru a 
funcţiona din nou cazanul trebuie ventilat Dacă 
ventilarea se efectuează corect cazan porneşte 
automatic. 

 
Cădere de curent (4), led roşu 
Dacă scade curentul în reţea sub 180V pe fază, 
porneşte indicatorul de cădere de curent(4), cazanul 
se opreşte automat, pentru a proteja părţile 
electronice. Cazanul va porni automatic când curentul 
va ajunge peste valoarea de 180 V. 

 
Siguranţă termică-pornit 
Prin siguranţa termică (12) centrala este protejată de 
creşterile rapide de temperatură peste 115°C. 
Siguranţa opreşte cazanul şi declanşează 
schimbătorul FID. 

 
Pentru continuarea funcţionării trebuie scos capacul 
de protecţie a siguranţei termice şi se apasă butonul 
roşu, astfel schimbătorul FID porneşte din nou. 

 

 

Segment din panoul de comandă 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segment din panoul de comandă 
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4.4. Recomandări pentru utilizare optimă 
 

Central heating 

Pentru utilizarea optimă a cazanul şi consumul optim al 
energiei electrice se recomandă utilizarea unui termostat de 
cameră. 

 
Temperatura zilnică se recomandă a se regla între 20°C şi 
22°C (pentru fiecare grad peste 22°C energia consumată 
creşte exponenţial). 
Pentru temperatura de noapte se recomandă între 15 şi 

17 °C. În acest fel economia de energie este mai mare 
decât în cazul opririi complete a cazanului pe timpul nopţii. I 
Dacă nu se utilizează termostat de cameră pe timpul nopţii 
temperatura în cazan trebuie reglată sub 40°C sau se 
scoate din funcţiune. (comutatorul 9). 

 

În timpul verii ventilele de sub cazan nu trebuie închise 
(închiderea ventilelor împirdică circulaţia apei în sistem 
10-15 s, generat de termostatul de siguranţă). 

 

Apă caldă 

Temperatura optimă a apei calde menajere este între 42°C 
şi 45°C (peste 48°C se sporeşte apariţia calarului care se 
lipeşte de schimbător, ţevi, pompe şi poate conduce la 
pierderea graduală a funcţionabilităţii cazanului). 

 
 
 

 

5. Întreţinere 
Se recomandă verificarea cazanelor odată pe an de către 
un service autorizat (înainte de începerea sezonului de 
încălzire). Acest service nu este inclus în garanţie. Pe timpul 
verificării toate racordurile electrice şi de apă trebuie 
strânse, sistemul trebuie ventilat şi dacă este necesar 
umplut cu apă, supapele şi funcţionabilitatea generală 
trebuie verificate. 

 
Dacă se observă scăderea efectului apei calde trebuie 
îndepărtat calcarul acumulat între plăcile schimbătorului (1). 
Acesta se efectuează numai de către personal de 
service autorizat. 
Înainte de începerea curăţării, ventilele(2) care separă 
cazanul de instalaţia pentru ACM trebuie închise. 

Tuburile de curăţire se racordează la tubulatura de 1/2" (3) 
(filet interior). 
Soluţia de curăţare (5) se compune din acid formic 2-3%, 
acid nitric 3-4% sau acid acetic 10%. 
Soluţia trebuie circulat în sistem cu ajutorul unei pompe (4), 
aâta timp cât există impurităţi în tub. Direcţia circulaţiei se 
poate schimba şi procesul repetat. 
După curăţire cazanul se clăteşte cu apă în mod 
asemănător. 

 

Pentru curăţire este interzis folosirea unor agenţi agresivi de 
ex. Gasolină, kerosină, sau solvenţi. Pentru curăţirea 
carcasei şi decoraţiilor se utilizează soluţie de curăţat plastic 
sau detergent de vase. Panoul de comandă se curăţă cu o 
cârpă uscată sau semiuscată nu udă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schema îndepărtării calcarului şi curăţarea cazanului 
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6. Apariţia defectelor şi iregularităţilor posibile 
 

DEFECT CAUZĂ ELIMINARE 

- la pornire nu apare tensiune 
de alimentare pe panoul de 
comandă 

- este intrerupta alimentarea 
de la retea pe una sau mai 
multe faze 

- siguranta fuzibila de 2,5A 
de pe panoul de comanda 
este arsa 

- siguranta automata a 
cazanului SAC este 
deconectata 

- Verificaţi dacă este 
alimentare cu curent la 
cleme 

- Înlocuiţi siguranţa 2,5A şi 
verificaţi cauza arderii 

- La cuplare se indica prezenta 
tensiune, dar cazanul nu 
incalzeste 

- verificati setarea 
termostatului de ambient, 

- protectorul la 
supratemperatura este 
declansat 

- protectorul de “prezenta 
aer” in cazan nu permite 
pornirea elementelor 
incalzitoare, 

- buton de pornire defect, 
- reglajul de temperature 

propriu al cazanului defect, 
- elementele incalzitoare sunt 

intrerupte (sau arse) 

- verificati setarile 
termostatului de ambient si 
bateriile, 

- dezaerati cazanul pana se 
stinge indicatorul “aer in 
cazan” 

- Temperatura reglata pe cazan 
apare atinsa, totusi radiatoarele 
nu incalzesc 

- pompa de circulatie nu 
lucreaza, 

- este aer in instalatia de 
incalzire 

-  porniţi pompa manual sau 
înlocuiţi-l cu unul (cap 4.1.), 

- ventilaţi instalaţia 

- caznul nu încălzeşte suficient - lipseşte o fază a alimentării 
- la termostatele cu două 

faze nu este pornită a doua 
fază 

- faza doi sau trei nu a fost 
pornit manual, 

- comutator defect, 
- element încălzitor defect, 
-  cazanele trifazice nu s-au 

racordat pe reaţea trifazică 

- verificaţi siguranţa la panoul 
de comandă 

- înlocuiţi termostatul 
- înlocuiţi elementul de 

încălzire 
- măsuraţi fazele, valoarea 

indicată 380V 

- In timpul functionarii sunetul 
releelor de comutare se aude 
(interferenta radio sau TV) 

- tensiune prea scazuta in 
retea 

- releu defect 

- contactati personal 
autorizat pentru service 
pentru a rezolva problema 

- la reglarea potentiometrului 
termostatului de lucru, 
aparatele radio si TV din incinta 
sunt bruiate 

- thermostat de lucru defect, 
- protectie la interferenta 

defecta (RC – protectie 
unde radio) 

- contactati personal 
autorizat pentru service 
pentru a rezolva problema 

- in timpul functionarii se aude 
un zgomot mormait 

- sistemul nu este dezaerat 
corespunzator, 

- rezistenta electrica defecta 

- dezaerati sistemul 
- contactati personal 

autorizat pentru service 
pentru a rezolva problema 
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- presiunea variaza in tot 
sistemul de incalzire 

- vas de expansiune defect, 
- presiunea in vasul de 

expansiune prea mare ori 
prea mica 

- înlocuiţi vasul de 
expansiune 

- presiunea în vas trebuie să 
fie 0,5 – 0,8 bar 

- siguranta automata a 
cazanului SAC se 
deconecteaza 

- rezistenta defecta, 
- umiditate (condens) pe 

conductor, 
- termostatul de siguranta 

este activate 

- înlocuiţi elementul 
încălzitor, 

- verificaţi scurgerea, 
- contactati personal 

autorizat pentru service 
pentru a rezolva problema 

- siguranta automata a 
cazanului SAC nu poate fi 
resetat 

- termostatul de siguranta 
este activate 

- restate termostatul de 
siguranta, dupa care 
apasati (resetati) 
dispozitivul RCCB 

- contactati personal de 
service autorizat pentru 
solutionarea problemei 

- temperatura ACM variază - presiune prea mică în 
instalaţie 

- reglaţi temperastura apei 

calde la valoarea dorită fără 
a-l amesteca cu apă rece 

- cazanul nu atinge temperatura 
de apă caldă dorită 

- verificaţi siguranţele 
- cantitatea apei calde este 

mai mare decât capacitatea 
cazanului 

- contactati personal de 
service autorizat pentru 
solutionarea problemei 

- cazanul nu încălzeşte apa - pompa pentru prepararea 
apei calde nu funcţionează 

- este aer în sistemul ACM 

- porniţi pompa manual 
conform instrucţunilor din 
cap 4.1. 

- ventilaţi sistemul ACM 
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7. Specificaţii tehnice  

Termo Kombi 18 and 24 

 
 

1. Retur încălzire centrală 
2. Racord apa rece pentru prep. ACM (apă rece) 
3. Racord de dezaerarea cazanului 
4. Tur încălzire centrală 
5. Racord catre consumatori ACM (apă caldă) 

6. Panou de comandă 
7. Suport fixare perete 
8. Supapă de siguranţă cazan 3 bar si record robinet 
umplere/golire 
9. Supapă de siguranţă apa rece 8 bar 
10. and 11. Terminalurile reţelei (3 x 380V 50Hz) 

 

Cazane TERMO-Kombi Tip cazan 

Caracteristici Unitate TERMO 
Kombi 18 

TERMO 
Kombi 24 

TERMO 
Kombi 32 

TERMO 
Kombi 40 

Putere încălzire centrală kW 18 24 32 40 

Putere ACM kW 18 24 32 40 

Debitul max a pompei la 1000 lit/h m 4,8 4,8 4,8 4,8 

Intervalul de reglare al temperaturii încălzirii 
centrale 

oC 
40 - 90 40 - 90 40 - 90 40 - 90 

Intervalul de reglare al temperaturii ACM oC 30 - 55 30 - 55 30 - 55 30 - 55 

Cantitate apă caldă preparată la 2 bar l/min 6,8 8,5 10,2 11,50 

Cantitate apă caldă preparată la 2 bar şi 55oC l/min 3,10 4,00 5,10 5,8 

Cantitate specifică ( at ΔT - 30 K ) l/min 11,2 12,80 13,96 15,6 

Presiune maximă, apă caldă bar 6 6 6 6 

Înălţime mm 930 930 930 930 

Adâncime mm 220 220 220 220 

Lăţime mm 480 480 550 550 
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Greutate ca kg 48 48 56 56 

Caracteristici tensiune ( conform normelor EU, 380V 3 N ~ 50/60 Hz) 
 

Putere Curent 
nominal 

Siguranţă fuzibilă Capacitate de 
întrerupere 

scurt circuit Icn 
(EN 60898) 

Capacitate de 
întrerupere scurt 

circuit 
Icn (IEC 947-2) 

Secţiune minimă 
pentru conductori 

mm2* 

Tip 
siguranţă 
fuzibilă 

Tip  
siguranta 
automata 

cazan SAC 

18 kW 27,35 A 32 A Kar. B  
 

10 kA 

 
 

15 kA 

6 B 32/3  
 

63 / 0,03 A 
24 kW 36,45 A 40 A Kar. B  

 
10 

B40/3 

32 kW 48,62 A  
63 A Kar. B 

 
B 63/3 

40 kW 60,76 A 

 


