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Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului SAP sunt efectuate în mod exclusiv de personalul calificat potrivit regulamentelor naționale și/sau potrivit cerințelor locale. Dacă 
operatorul trebuie să efectueze intervenții care implică pericolul de contact cu lichidul din boiler, se recomandă utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător. 
Este important să urmați cu atenție instrucțiunile furnizate pentru a preveni deterioarea sistemului și vătămarea instalatorului. 

Condiții de utilizare 
Temperatura maximă de funcționare a lichidului primar: 
110°C  

Presiune maximă statică de funcționare: 10 bari 
Lichid primar: apă/amestecuri apă-glicol  
Lichid secundar: apă sanitară 

Materiale 
Piese din alamă: CW617N 
Măsurător VFS: 2-40 l/min. oțel inoxidabil; 5 -100 l/min PPA compatibil cu apa potabilă 
Cadru: aluminiu AW 5754 
Carcasă izolatoare: polipropilenă expandată 
Schimbător de căldură: plăci din oțel inoxidabil, brazate cu cupru pur  
Țevi: cupru semi-crud 
Inele o-ring și garnituri: EPDM peroxid 

Descrierea și caracteristicile modelelor 

Funcționare și schemă operațională 
Modulul SAP este un sistem de încălzire pentru pregătirea instantanee a apei calde sanitare. Circuitul primar al SAP este conectat la un acumulator inerțial încălzit de una sau mai multe surse de 
energie (solară, pompă de căldură, șemineu, boiler, etc.). Atunci când există o cerere de apă caldă menajeră pe circuitul secundar, senzorul de curgere și de temperatură plasat pe orificiul de evacuare a 
apei calde menajere comunică centralei valorile înregistrate instantaneu și, dacă temperatura este mai mică decât valoarea punctului de setare, pornește pompa primară. Centrala modulează, de 
asemenea, pompa primară, astfel încât să mențină stabilă temperatura de ieșire. Anumite modele din SAP sunt dotate cu o supapă de amestecare (SAP-...M...) pentru controlul temperaturii de tur 
primar la schimbătorul de căldură prin intermediul unei comenzi termostatice reglabile 20-60 ° C. La modelele dotate cu circuit de recirculare (SAP -... R ...), pompa de recirculare este controlată direct 
de unitatea de control de la bord și poate fi gestionată pe baza cererii sau cu un program pe intervalul de timp. Schema operațională SAP este prezentată în următoarea figură. 

1 Intrare apă rece sanitară S1 Sondă pentru temperatura de la intrarea apei reci sanitare sanitare 
2 Intrare recirculare (”R” în cod. produs) S2 Sondă temperatură recirculare (“R” în cod. produs) 
3 Ieșire apă caldă sanitară S4 Sondă temperatură apă tehnică caldă 
4 Tur apă caldă tehnică S5 Senzor temperatură de ieșire apă caldă sanitară (VFS) 
5 Retur apă rece tehnică S6 Senzor debit apă caldă sanitară (VFS) 
C1 Robinet de umplere/evacuare C5 Senzor combinat curgere/temperatură (VFS) 
C2 Supapă de interceptare C6 Sondă de temperatură 
C3 Supapă de reținere C7 Dispozitiv modulare 
P14 Alimentare pompă primară C4 Supapă de amestecare (”M” în cod produs) 
P1PWM Semnal pompă primară (”E” în cod produs) C8 Regulator electronic 
P2 Alimentare pompă de recirculare (”R” în cod produs) 

RO 
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 Modele disponibile

Putere 
[kW] (*) 

Pompă de 
recirculare 

(*) Valori referitoare la următoarele condiții: intrare primară 60 °C; apă sanitară 10/45 °C. 

Toate dispozitivele de modulare primare ale SAP cu ”E” în cod produs sunt conforme cerințelor Directivei ErP pentru anul 2020. Opțiunea cu dispozitiv de modulare standard pe circuitul primar este 
disponibilă numai în țările extraeuropene. În acest caz, Yonos Para 25/7, Stratos Para 25/1-8 și Stratos Para 25/1-12 sunt înlocuite și anume de RS 25/6, Top S 25/8 și Top S 25/10 sau cu circulatoare 
asemănătoare. Caracteristicile hidraulice ale diferitelor modele sunt prezentate în Fig. 3 (partea circuitului primar) și Fig. 4 (partea circuitului secundar). Curbele dispozitivelor de modulare electronice 
și ale pompelor de recirculare sunt prezentate în Fig. 5. 

Instrucțiuni de instalare 

Pregătirea sistemului 
Consultați graficele din Fig. 1 pentru detalii privind dimensiunile generale, firele de conectare și distanța centrală. Asigurați-vă că țevile aduse în SAP sunt compatibile cu caracteristicile sale. SAP 
trebuie să fie alimentat la  230 VAC 50 Hz,  și este dotat cu o priză Schuko (germană) pentru conectarea directă la sursa de alimentare. 

Atenție. Instalați SAP cât mai aproape posibil de acumulatorul inerțial. Datele de performanță înscrise în această fișă de instrucțiuni au fost obținute utilizând un total de 2 m de țeavă DN 25 
pentru a conecta circuitul primar al SAP la acumulator. Orice creștere a lungimii sau scăderea diametrului țevii de legătură primare reduce potențialul maxim al SAP cu privire la datele 
furnizate mai jos. 

Montare suspendată 
Toate modelele SAP pot fi instalate cu ușurință pe perete grație celor patru orificii prezente pe cadru (consultați detaliile A și B din Fig. 1). Se recomandă efectuarea instalării cu ajutorul diblurilor (nu 
sunt furnizate). Înainte de a instala SAP, identificați poziția de montare pe perete și marcați poziția găurilor așa cum este indicat în Fig. 1. Faceți găuri în perete și introduceți diblurile. Agățați SAP și 
fixați-l puternic cu șaibe și șuruburi. 

Conectarea la țevi 
Tăiați țevile pentru a le aduce la lungimea necesară. Faceți o tăietură îngrijită și perpendiculară pe axă, având grijă să nu ovalizați țeava și să nu lăsați protuberanțe sau neregularități. Consultați Fig. 2a 
și Fig. 2b pentru a face corect conexiunile la țevi. Simbolurile folosite au următorul înțeles: 

Prelevare din 
acumulare (circuit 
primar) 

Retur la acumulare 
(circuit primar) 

Intrare apă rece 
(sanitară) 

Ieșire apă caldă 
(sanitară) 

Intrare recirculare 
(sanitară) 

Conexiunea dintre SAP și țevile de tur și retur primare și secundare poate fi realizată cu ajutorul unor fitinguri de strângere 1 "M x DN și 1 1/4" x DN (de exemplu fitingul IVAR RPAR RP 761 pentru țeavă 
multistrat și RP 731 pentru țeavă de polietilenă) sau fitinguri de presare 1 "M x DN și 1 1/4" x DN (de exemplu elementul de fiting IVAR MP 5608 pentru țeavă multistrat) pentru conexiunile la circuitul 
primar și secundar. Conectarea la circuitul de recirculare poate fi realizată cu ajutorul fitingurilor 3/4 "MX DN (de exemplu elementul fitingului IVAR RP 761 pentru țeavă multistrat și RP 731 pentru țeavă 
din polietilenă) sau fitinguri de presare 3/4 '' M x DN (de exemplu fitingurile IVAR art. MP 5608 pentru țeava multistrat). Utilizați numai racorduri corespunzătoare tipului de țeavă instalat. Montați 
elementele de racord în ordinea corectă și aplicați cuplurile de strângere specificate de fabricant pentru materialul și diametrul țevii specifice instalate. În cazul racordurilor IVAR, rețineți că este interzisă 
lubrifierea pieselor din cauciuc cu uleiuri și unsori pe bază minerală și că, în schimb, se recomandă numai utilizarea apei. 

Conexiune electrică 

⚠ Atenție. Orice intervenție asupra componentelor electrice și electronice ale SAP trebuie să fie efectuată de personal calificat în conformitate cu prevederile legale locale. 
SAP vine precablat. SAP trebuie să fie alimentat la 230 VAC ± 10%, 50 ... 60 Hz, prin simpla conectare a prizei SchuKo (germană) cu care este dotată. 

⚠

COD Debit ACS
[l/min] (*) 

Senzor VFS 
[l/min] 

SAP-35E 35 85 - - 20 - 2-40 
SAP-45E 45 110 - - 30 - 5-100 
SAP-60E 60 147 - - 50 - 5-100 
SAP-80E 80 195 - - 50 - 5-100 
SAP-100E 100 244 - - 50 - 5-100 
SAP-35RE 35 85 -  20 ZRS 12/2 2-40 
SAP-45RE 45 110 -  30 ZRS 12/2 5-100 

 60 SAP-60RE 147 -  50 ZRS 12/2 5-100 
 80 SAP-80RE 195 -  50 ZRS 12/6 5-100 

 100 SAP-100RE 244 -  50 

Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Stratos Para 25/1-8 

Stratos Para 25/1-12 
Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Stratos Para 25/1-8 

Stratos Para 25/1-12 ZRS 12/6 5-100 

SAP-30ME 30 73  - 20 - 2-40 
SAP-40ME 40 98  - 30 - 2-40 
SAP-50ME 50 122  - 50 - 5-100 
SAP-70ME 70 171  - 50 - 5-100 
SAP-90ME 90 220  - 50 - 5-100 
SAP-30MRE 30 73   20 ZRS 12/2 2-40 
SAP-40MRE 40 98   30 ZRS 12/2 2-40 
SAP-50MRE 50 122   50 ZRS 12/2 5-100 
SAP-70MRE 70 171   50 ZRS 12/6 5-100 

 90 SAP-90MRE 220   50 

Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Stratos Para 25/1-8 

Stratos Para 25/1-12 
Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Yonos Para PWM 25/7
Stratos Para 25/1-8 

Stratos Para 25/1-12 ZRS 12/6 5-100 

Nr. plăci 
schimbător de căldură

Supapă de 
amestecare

Recirculare Pompă de circulație 
primară

Putere 
[kW] (*) 

Pompă de 
recirculare COD Debit ACS

[l/min] (*) 
Senzor VFS 

[l/min] 
Nr. plăci 

schimbător de căldură
Supapă de 

amestecare
Recirculare Pompă de circulație 

primară
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Punere în funcțiune 
 

Atenție. Asigurați-vă că supapele cu sferă de interceptare sunt complet deschise înainte de a utiliza producătorul sanitar. Punerea în funcțiune a unității de comandă trebuie efectuată 
numai de personal calificat pentru a evita deteriorarea componentelor instalației și/sau a obiectelor și a persoanelor, conform manualului de instrucțiuni a regulatorului anexat la SAP. 

SAP începe să funcționeze imediat ce este furnizată alimentarea. La prima pornire va fi necesară programarea regulatorului, introducând temperatura de referință pentru apă caldă sanitară, 
gestionarea recirculației, a oricăror cicluri speciale de funcționare etc..: această operațiune trebuie efectuată de către un operator calificat în conformitate cu instrucțiunile regulatorului anexate la 
modulul SAP. În special, verificați dacă temperatura reglată pe regulatorul pentru ieșirea apei calde sanitare corespunde cu temperatura reală de alimentare, citind valoarea pe termometrul specific. 

⚠ Atenție Respectați reglementările locale pentru setarea temperaturilor de intrare primară și de ieșire secundară.   
Parametrii corecți ai pompei primare sunt setați din fabrică și nu ar trebui să fie modificați de către utilizator. 

Întreținerea schimbătorului 
Amintiți-vă că temperaturile ridicate favorizează formarea de calcar pe circuitul secundar (ACM) al schimbătorului de căldură, deci este recomandat să controlați duritatea apei și să limitați 
temperaturile de intrare. În cazul unei temperaturi deosebit de dure și/sau prea ridicate, partea sanitară a schimbătorului de căldură poate fi supusă unor depuneri calcaroase. În acest caz, partea 
secundară a schimbătorului poate fi spălată prin conectarea unui circuit extern prin intermediul robinetelor corespunzătoare de umplere (A) și evacuare (B) prezentate în Fig. 6 și circulând un lichid 
de curățare în interiorul schimbătorului. 
Alegerea lichidului de curățare depinde de tipul de murdărie și, pentru o curățare optimă, acesta trebuie amplasat la un debit de cel puțin 1,5 ori mai mare decât intervalul normal de funcționare. 
După curățare, schimbătorul trebuie totuși să fie bine clătit cu apă curată înainte de a se conecta din nou la sistemul de admisie. Dacă este necesar să utilizați soluții acide, asigurați-vă că pH-ul nu 
este mai mic de 2 și că toate eventualele reziduuri sunt neutralizate înainte de ultima clătire cu apă curată. Dacă este necesar, utilizați hârtie de tip turnesol pentru a verifica pH-ul la ieșire. 

Performanțe 
Numărul din codul produsului pentru fiecare SAP indică dimensiunea nominală a producătorului, exprimată în litri pe minut și obținută cu intrare primară la 60°C și partea circuitului secundar 
(sanitară) de 10-45°C. De exemplu, SAP-45E este un modul capabil să încălzească maximum 45 l/min apă caldă sanitară de la 10°C la un maxim de 45°C, cu o intrare primară stabilă la 60°C. Pentru a 
alege corect mărimea SAP, este recomandabil să consultați tabelele din Fig. 7 și Fig. 8, care asigură performanța în ceea ce privește debitul maxim de apă sanitară care poate fi încălzit de la o 
anumită temperatură de intrare T2in la o anumită temperatură de ieșire T2out, având o intrare primară la temperatura T1in. Legenda cantităților este prezentată în Fig. 2b. 

Atenție În modulele cu supape de amestecare, temperatura apei la intrare la schimbătorul primar este mai mică decât temperatura boilerului sau de acumulare, sub efectul amestecării. 
Pentru a folosi corect tabele din Fig. 8, puneți "T1in" la fel ca temperatura setată la capătul termostat (apă amestecată). 

⚠

⚠
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