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•

1. ADVERTÊNCIAS GERAIS
•
Lêr atentamente as advertências deste manual.
•
Uma vez instalada a caldeira, mostrar o seu funcionamento ao cliente e entregar este manual que é parte
integrante e essencial do produto e deve ser mantido para consultar em qualquer momento.
•
A instalação/manutenção devem ser efetuados por pessoal profissional qualificado, segundo as
normas/instruções do fabricante. É proibida a manipulação de qualquer dispositivo de regulação selado.
•
A instalação incorreta ou a falta de manutenção podem causar danos materiais ou pessoais. O fabricante
não assume responsabilidade por danos provocados pela instalação ou uso incorretos e, em qualquer
caso, pelo incumprimento das instruções.
Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da alimentação
•
elétrica.
•
Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho, solicitar assistência pessoal qualificado utilizando
apenas peças originais. Caso contrário, pode comprometer a segurança do aparelho.
•
Este aparelho destina-se apenas ao uso para o qual foi concebido. Todas as outras aplicações
consideram-se impróprias e, portanto, perigosas.
• Não deixar os elementos da embalagem ao alcance das crianças.
•
As imagens contidas neste manual são uma representação simplificada do produto. Esta representação
pode apresentar leves diferenças sem importância respeitantes ao produto fornecido.

•
•

Durante os 5 segundos imediatos a ligar o aparelho, é mostrada no display a versão
do software da placa de comando.
Abrir a válvula de gás da caldeira.
A caldeira entra em funcionamento automáticamente sempre que há consumo de AQS
ou quando o termostato ambiente pede calor no modo Inverno.

Para ligar e desligar a caldeira:
Clicar na tecla on/off (7 - fig. 1) durante 5 segundos.

fig. 2 – Caldeira desligada
Quando a caldeira se desliga, a placa eletrónica permanece ligada. Desativam-se a
produção de AQS e o aquecimento. O sistema anti-gelo permanece operativo. Para
reativar a caldeira, clicar novamente a tecla on/off (7 fig. 1) durante 5 segundos.

2. INSTRUÇÕES DE USO
2.1 A p resentação
TAURA D MCS é um gerador térmico de alto rendimento para aquecimento e produção
de água quente sanitária, alimentado com gás natural e dotado de queimador
atmosférico com ignição electrónica, câmara estanque de ventilação forçada e sistema
de controlo com microprocessador, para instalar no interior ao abrigo da intempérie.
2.2 Painel comando
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fig. 3
A caldeira liga sempre que há extração de AQS ou quando há pedido de calor pelo termostato
ambiente.
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Caso a caldeira seja desligada da eletricidade/gás, o sistema anti-gelo não
funciona. Antes de uma paragem prolongada durante o inverno, para evitar
danos causados pelo congelamento, aconselhamos vazar toda a água da
caldeira (sanitária e aquecimento) ou vazar apenas a água sanitária e introduzir anticongelante na instalação de aquecimento, como indicado na sec. 3.3.

2.4 Regulações
Comutação Verão/Inverno
Clicar a tecla verão/inverno (6 - fig.1) durante 2 segundos.
O display indica o símbolo Verão (10 - fig.1): a caldeira só faz AQS. O sistema anti-gelo
permanece operativo.
Para desativar a modalidade Verão, clicar novamente a tecla verão/inverno (6 - fig. 1)
durante 2 segundos.

bar

Regulação da temperatura de aquecimento
Mediante as teclas de ajuste do aquecimento (3 e 4 - fig.1) pode variar a temperatura
desde um mínimo de 30 °C até um máximo de 85 °C, mas não são aconselhadas
temperaturas inferiores a 45 °C.
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fig. 1 - Painel comando
Legenda do painel fig. 1
1
Tecla para diminuir a temperatura das AQS
2
Tecla para aumentar la temperatura das AQS
3
Tecla para diminuir a temperatura do AQC
4
Tecla para aumentar a temperatura do AQC
5
Display
6
Rearme - S eleção modo Verão/Inverno - Menú "Temperatura adaptável"
7
Seleção modo Economia/Conforto - Li gar/Desligar a caldeira
10
Indicação modo Verão
11
Indicação de multifunção
12
Indicação modo Eco (Economia)
15
Indicação de queimador ligado e potência atual (intermitente durante a função
de anomalia de combustão)
16
L i g a ç ã o para “Service Tool”
17
Manómetro
Indicação durante o funcionamento

fig. 4
Regulação da temperatura de água sanitária
Mediante as teclas (1 e 2 - fig.1) pode regular a temperatura da água sanitária entre
40°C e 50°C.

fig. 5
Regulação da temperatura ambiente (com termostato ambiente opcional)
Mediante o termostato ambiente, programar a temperatura desejada. Sem termostato
ambiente, a caldeira mantém a água do aquecimento à temperatura selecionada.
Regulação da temperatura ambiente
opcional)

Aquecimento
Durante o pedido de aquecimento (pelo termostato ambiente ou relógio programador), no display (11 - fig. 1) surge a temperatura atual de impulsão.
Durante o compasso de espera, o display indica “d2”.
Água q u ente sanitária
Quando há um pedido de AQS o display (11 - fig. 1) mostra a temperatura atual de saída
das AQS alternada com a indicação “SA” (sanitária).
Durante o compasso de espera, o display indica “d1”.
Anomalia
Em caso de anomalia (Cap. 4.4) o display (11 - fig. 1) mostra o código de avaria “d3” e
“d4” durante o tempo de espera de segurança.

(com relógio

programador à distância

Mediante o relógio programador à distância, programar a temperatura ambiente
desejada. A caldeira regula a água do aquecimento em função da temperatura ambiente
pedida. No que se refere ao funcionamento com o relógio programador à distância,
consultar o seu manual de utilização.
Seleção ECO/COMFORT
A caldeira está dotada de um dispositivo que assegura uma elevada rapidez no
fornecimento de água quente sanitária com o máximo conforto para o utilizador. Quando
ativo (modo COMFORT), a água da caldeira é mantida quente, permitindo dispor de
água à temperatura desejada ao abrir a torneira sem necessidade de esperar.
Este modo pode ser desligado. Para voltar ao modo ECO clicar a tecla eco/comfort (7
- fig. 1). No modo ECO, o display indica o símbolo correspondente (12 - fig. 1). Para
voltar ao modo COMFORT, clicar novamente a tecla eco/comfort (7 - fig. 1).
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Temperatura adaptável

3.2 Local da instalação

Caso seja instalada a sonda exterior (opcional), o sistema de regulação da caldeira
funciona com “Temperatura adaptável”. Nesta modalidade, a temperatura do circuito
de aquecimento é regulada em função das condições climáticas exteriores, com o fim
de garantir maior conforto/economia durante todo o ano. Em particular, quando
aumenta a temperatura exterior diminui a temperatura de ida ao aquecimento, de
acordo com uma “curva de compensação” determinada.

O circuito de combustão é estanque relativamente ao ambiente da instalação. Não
obstante, o local da instalação deve ser suficientemente ventilado para evitar situações
de perigo. A Diretiva CE 90/396 estabelece esta norma de segurança para todos os
aparelhos a gás, incluindo os de câmara estanque.

Durante o funcionamento com temperatura adaptável, a temperatura programada com
as teclas de aquecimento fig. 1 (3 - ) passa a ser a temperatura máxima de ida para a
instalação. É aconselhável definir o valor máximo para que a instalação possa regular a
temperatura em todo o campo útil de funcionamento.

A caldeira é fornecida com uma régua de fixação. Fixar o suporte à parede, segundo as
cotas indicadas na figura respetiva e colocar a caldeira. A fixação à parede deve ser
firme e estável.

A configuração deve ser feita por um técnico credenciado. Mais tarde, o utilizador pode
realizar modificações de acordo com as suas preferências.

O local de instalação deve estar livre de poeiras, gases corrosivos e objetos/materiais
inflamáveis.

Caso o aparelho fique instalado no interior de um móvel ou outro compartimento:
espaço livre para desmontar a tampa e realizar as operações de
manutenção

A Deixar

Curva de compensação e deslocamento das curvas

3.3 Ligações hidráulicas

Clicando a tecla R E S E T (6 - fig.1) 5 segundos permite entrar no menú "Temperatura
adaptável"; surge intermitente a indicação "CU".

Advertências

Com as teclas AQS (1 - fig.1) regular a curva entre 1 e 10 segundo a caraterística.
Selecionando a curva 0, a regulação de temperatura adaptável fica inoperante.

B

Com as teclas do aquecimento (3 - fig.1) pode entrar no deslocamento paralelo das
curvas; surge "OF" intermitente. Com as teclas AQS (1 - fig.1) regular o deslocamento
paralelo das curvas segundo a característica (fig. 6).

A válvula de segurança 3 bar deve ser ligada a um esgoto para evitar inundação
em caso de excesso de pressão no circuito fechado. O fabricante/Canalcentro,
SA não se consideram responsáveis caso o esgoto da válvula não seja
ligado a uma tubagem de evacuação.
Antes de instalar a caldeira, verificar que o equipamento está preparado para
funcionar com o tipo de gás fornecido e limpar todas as tubagens da instalação.

Para sair: Clicar novamente a tecla RESET durante 5 segundos
Caso a temperatura ambiente seja inferior ao valor desejado, é aconselhável definir
uma curva de ordem superior, e vice-versa. Ensaiar com aumentos ou diminuições de
uma unidade e verificar o resultado na temperatura ambiente.
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Caraterísticas da água da instalação
Água com dureza superior a 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), é necessário usar água
adequadamente tratada para evitar possíveis incrustações na caldeira.
Sistema anti-gelo, líquidos anticongelantes, aditivos e inibidores
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Efetuar as ligações de acordo com o diagrama e com a simbologia presente no
equipamento.
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fig. 6 - Exemplo de deslocamento paralelo das curvas de compensação
Ajustes a partir do relógio à distância
a caldeira tem ligado o relógio programador à distância (opcional), os
A Se
ajustes descritos anteriormente são efetuados segundo indicado na tabela 1.

C a s o necessário, é permitido usar líquidos anticongelantes, aditivos e inibidores, na
condição de que o fabricante desses produtos garanta que estão indicados para
essa finalidade e que não atacam o permutador da caldeira ou outros
componentes/materiais
do aparelho/instalação. É proíbido usar
líquidos
anticongelantes, aditivos e inibidores genéricos, que não sejam expressamente indicados
para uso em instalações térmicas ou sejam incompatíveis com os materiais da caldeira
e da instalação.
3.4 L i g a ç ã o g á s

Tabela. 1

Regulação da temperatura de
aquecimento

A regulação pode ser efetuada no menú do relógio programador à
distância ou a partir do painel de comando da caldeira.

Regulação da temperatura de AQS

A regulação pode ser efetuada no menú do relógio programador à
distância ou a partir do painel de comando da caldeira.

Comutação Verão/Inverno

O modo Verão tem prioridade sobre o pedido de aquecimento a partir
do relógio programador à distância.

Seleção Eco/Confort

A seleção só pode ser efetuada a partir do painel de comando da
caldeira.

O gás deve ser ligado á alimentação correspondente segundo a norma em vigor,
com um tubo metálico rígido ou lira flexível em aço inox revestida de cor amarela,
seccionando com válvula de corte de gás entre a instalação e a caldeira. Controlar a
estanquidade em todas as ligações com espumífero.
3.5 Ligações elétricas
Advertências

B

Regulação da pressão hidráulica da instalação
A pressão da instalação deve ser medida a frio, e ter aproximadamente 1 bar. Se a pressão
do circuito desce abaixo do mínimo admissível, a caldeira desliga e o display indica a
anomalia F37. Abrir a válvula de enchimento 1 fig. 7 (A=Aberta - B=Fechada) até que a
pressão atinja o seu valor ideal. Ao finalizar a operação, fechar sempre a válvula de
enchimento.

B

A alimentação elétrica deve contemplar uma ligação à terra eficaz, segundo
estabelecido pelas normas de segurança. Solicitar a um técnico especializado
o controlo/eficácia da ligação à terra. O fabricante/Canalcentro, SA declinam
quaisquer responsabilidades relativas a danos devidos à falta de ligação à
terra de alimentação elétrica.
A caldeira é fornecida com cabo de alimentação elétrica do tipo "Y" sem ficha. A
ligação à rede deve ser efetuada com uma ligação fixa e interrutor bipolar cujos
contatos tenham uma abertura não inferior a 3 mm, interpondo fusíveis de 3A
no máximo entre a caldeira e a alimentação. É importante respeitar as
polaridades (LINHA: cabo castanho / NEUTRO: cabo azul/TERRA: cabo
amarelo-verde) das ligações à alimentação elétrica.
O cabo de alimentação do equipamento não deve ser substituído pelo cliente.
Em caso dessa necessidade, contactar um técnico autorizado.

ATENÇÃO: O TERMOSTATO AMBIENTE DEVE TER OS CONTATOS LIVRES DE POTENCIAL. CASO SE LIGUE 230 V AOS BORNES DO TERMOSTATO AMBIENTE, A PLACA
ELETRÓNICA AVARIA IRREMEDIAVELMENTE

B

3. INSTALAÇÃO
3.1 Disposições gerais
A CALDEIRA DEVE SER INSTALADA UNICAMENTE POR PESSOAL ESPECIALIZADO
E DEVIDAMENTE QUALIFICADO, RESPEITANDO TODAS AS INSTRUÇÕES DO
PRESENTE MANUAL TÉCNICO, AS LEIS NACIONAIS E LOCAIS ASSIM COMO AS
REGRAS DE BOA PRÁTICA.

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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Ligações elétricas

Para ligação coaxial, montar no bocal da caldeira um dos seguintes acessórios:

Seguir as indicações da fig. 8 para aceder às ligações elétricas. A posição dos bornes
para as várias ligações também é ilustrada no esquema elétrico da fig. 26.
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fig. 10 - Acessórios iniciais para condutas coaxiais
Tabela. 3 - Diafragmas para condutas coaxias
Comprimento máximo permitido
m Fator redução da curva de 90°
Fator de redução da curva de 45°

72

0÷2 m

Diafragma indicado

2÷5m

139

Coaxial 60/100
5m
1m
0,5 m
Modelo
TAURA D 24 MCS = Ø 43
TAURA D 32 MCS = Ø 45
sem diafragma

0÷3m
3 ÷ 10 m

Coaxial 80/125
10
0,5 m
0,25 m
Modelo
TAURA D 24 MCS = Ø 43
TAURA D 32 MCS = Ø 45
sem diafragma

Ligação com tubos separados

fig. 8 – Acesso às ligações elétricas
3.6 Condutas de fumos

Diafragmas
Para evitar consumos excessivos de gás é necessário montar um dos diafragmas
fornecidos com o aparelho. Verificar que o diafragma usado se adequa à configuração da
conduta e se está bem assente. Esta operação é da responsabilidade exclusiva do
instalador.
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fig. 11 - Exemplos de ligação com tubos separados (

max 50 em

Advertências
A caldeira é de tipo C com câmara estanque e tiragem mecânica, a entrada de ar e a
saída de fumos devem ser ligadas a sistemas como os que se indicam em capítulos futuros
deste manual. A caldeira está homologada para funcionar com todas as configurações de
condutas indicadas na placa de dados técnicos. No entanto, é possível que algumas
configurações sejam limitadas/proibidas por leis, normas ou regulamentos locais.
Antes de efetuar a instalação, controlar e respeitar escrupulosamente as normas
essenciais. Respeitar também as posições dos terminais na parede/teto e as distâncias
mínimas a janelas, paredes, grelhas de ventilação, etc.

C1x
= ar /

= fumos)

Tabela. 4 - Tipo
Tipo

Descripción

C1X

Aspiração e evacuação horizontais na parede. Os terminais de entrada e saída devem ser concêntricos
ou estar suficientemente próximos (distância máxima: 50 cm) para que fiquem expostos a condições de
ventos similares.

C3X

Aspiração e evacuação verticais no teto. Terminais de entrada/saída igual ao tipo C12

C5X

Aspiração e evacuação separadas na parede ou teto ou, de todas formas, em zonas a pressões
diferentes. A aspiração e a evacuação não devem estar em paredes opostas.

C6X

Aspiração e evacuação com tubos certificados separados (EN 1856/1)

B2X

Aspiração do ambiente da instalação e evacuação na parede ou teto
IMPORTANTE - O LOCAL DEVE ESTAR DOTADO DE VENTILAÇÃO APROPRIADA.

Para ligar as condutas separadas, montar na caldeira o seguinte acessório inicial:

1

80

A Substituição do diafragma com a caldeira não instalada
B Substituição do diafragma com a caldeira/conduta evacuação fumos
instalados

32

50

80

Ligação com tubos coaxiais

010011X0

fig. 12 - Acessório inicial para condutas separadas
Antes de efetuar a instalação, verificar o diafragma a utilizar e comprovar que não se
excede o comprimento máximo permitido, através de um simples cálculo:

C1X

C3X

C3X

C3X

C1X

C1X

1.
2.

fig. 9 - Exemplos de ligação com tubos coaxiais (

= ar /

= fumos)

3.

Desenhar todo o sistema de condutas separadas, incluindo os acessórios e os terminais de saida.
Consultar a tabela 6 e determinar as perdas en meq (metros equivalentes) de cada
componente segundo a posição de montagem.
Verificar que a soma total das perdas seja inferior ou igual ao comprimento
máximo permitido na tabela 5.

Tabela. 2 - Tipo
Tipo

Descripción

C1X

Aspiração/evacuação horizontais na parede

C3X

Aspiração/evacuação verticais no teto

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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4. SERVIÇO/MANUTENÇÃO

Tabla. 5 - Diafragmas para condutas separadas

Comprimento máximo permitido

4.1 Regulações

Modelo
TAURA D 24 MCS

60 meq

Alteração tipo de gás

48 meq

TAURA D 32 MCS

0 - 20 meq
TAURA D 24 MCS
Diafragma indicado
TAURA D 32 MCS

Ø 43

20 - 45 meq

Ø 47

45 - 60 meq

sem diafragma

0 - 15 meq

Ø 45

15 - 35 meq

Ø 50

35 - 48 meq

sem diafragma

A caldeira pode funcionar com gás natural ou GPL. Sai de fábrica preparada para um
dos dois gases, indicado na embalagem e na placa de dados técnicos. Para utilizar
outro gás, é necessário instalar o kit de transformação da seguinte forma:
1.
2.

•
•
•
•
•

Tabela. 6 - Acessórios
Perdas em meq
Entrada de
ar
TUBO 0,5 m M/F
1 m M/F
2 m M/F
CURVA 45° F/F
45° M/F
90° F/F
90° M/F
90° M/F + tomada medições
UNIÃOCom tomada para medições
Para descarga de condensados
TÊ Para descarga de condensados
TERMINALAr de parede
Fumos de parede com antivento
CHAMINÉAr/fumos separados 80/80
Apenas saida de fumos Ø 80

Ø 80

REDUÇÃO

Ø 100

Ø 60

1KWMA38A
1KWMA83A
1KWMA06K
1KWMA01K
1KWMA65A
1KWMA02K
1KWMA82A
1KWMA70U
1KWMA16U
1KWMA55U

0,5
1,0
2,0
1,2
1,2
2,0
1,5
1,5
0,2
-

Saida de fumos
Vertical Horizontal
0,5
1,0
1,0
2,0
2,0
4,0
2,2
2,2
3,0
2,5
2,5
0,2
3,0

1KWMA05K

-

7,0

1KWMA85A
1KWMA86A

2,0
-

5,0

-

12,0
4,0

1KWMA84U
1KWMA83U +
1KWMA86U
1KWMA03U

de Ø 80 a Ø 100
0,0
0,0
de Ø 100 a Ø 80
1,5
3,0
TUBO 1 m M/F
1KWMA08K
0,4
0,4
0,8
CURVA45° M/F
1KWMA03K
0,6
1,0
90° M/F
1KWMA04K
0,8
1,3
TERMINAL ar de parede
1KWMA14K
1,5
Fumos de parede com anti- 1KWMA29K
3,0
vento
TUBO 1 m M/F
010028X0
2,0
6,0
CURVA90° M/F
010029X0
6,0
REDUÇÃO 80 – 60
010030X0
8,0
TERMINAL Fumos de parede
1KWMA90A
7,0
ATENÇÃO: DADAS AS ELEVADAS PERDAS DE CARGA DOS ACESSÓRIOS Ø 60,
UTILIZAR APENAS SE NECESSÁRIO E NO ÚLTIMO TROÇO DA SAIDA DE FUMOS.

Ajustar a pressão mínima e máxima do queimador (ver o respetivo parágrafo) de
acordo com os valores indicados na tabela de dados técnicos para o tipo de gás
correspondente.
4. Colar a etiqueta incluída no kit de conversão junto à placa dos dados técnicos, para
informar da transformação.

Ativar o modo TEST
Clicar simultâneamente as teclas de regulação da temperatura AQC (3 e 4 - fig. 1)
durante 5 segundos. A caldeira liga com a potência de aquecimento máxima programada
como ilustrado no parágrafo seguinte.
No display surgem os símbolos de aquecimento/AQS (fig. 14); ao lado é indicada
a potência de aquecimento.

bar

fig. 14 - Modo TEST (potência de aquecimento=100%)
Clicar as teclas AQC (3 e 4 - fig. 1) para aumentar/diminuir a potência (Mínima=0%,
Máxima=100%).
Clicando a tecla de AQS "-" (1 - fig. 1) a potência da caldeira desce imediatamente ao
mínimo (0%). Clicando a tecla de AQS "+" (2 - fig. 1) a potência sobe de imediato ao
máximo (100%).
Sair do modo TEST: Pressionar simultaneamente as teclas de temperatura do AQC (3 e
4 - fig. 1) durante 5 segundos.
O modo TEST desativa automaticamente decorridos 15 minutos.
Regulação da pressão do queimador
Esta caldeira faz modulação de chama e, como tal, possui dois valores de pressão
fixos: um mínimo e outro máximo, que devem corresponder aos valores indicados na
tabela de dados técnicos para cada tipo de gás.

•
•
•
•
C4X

C2X

•
•
•

fig. 13 - Exemplos de ligação a chaminés (

= ar /

= fumos)
•

Tabela. 7 - Tipo

Tipo

Descrição

C2X

Aspiração e evacuação em chaminé comum (ambas na mesma conduta)

C4X

Aspiração e evacuação em chaminés comunitárias separadas mas expostas a condicições similares
de vento

C8X

Evacuação em chaminé individual ou comum e aspiração na parede

B3X

Aspiração do ambiente da instalação mediante condutas concêntricas (que contem a saida) e evacuação em chaminé comum de tiragem natural

Colocar a caldeira em stand-by.
Clicar as teclas AQS (1 e 2 - fig. 1) durante 10 segundos: o display indica “b01“.
Clicar as teclas AQS fig. 1 (1 e 2 - ) para configurar:
00=Gás N a t u r a l ) ------------ 01=GPL.
Clicar as teclas AQS (1 e 2 - fig. 1) durante 10 segundos.
A caldeira volta ao modo stand-by.

3.

•
Ligação a chaminés coletivas

CBX

Retirar os injetores do queimador e montar os que são indicados na tabela de
dados técnicos (cap. 5) para o tipo de gás pretendido.
Modificar el parâmetro correspondente ao tipo de gás:

•
•
•

Ligar um manómetro adequado ao ponto de medição de pressão “ B” situado na
válvula de gás B&P SGV100.
Ativar o modo TEST (cap. 4.1).
Pressionando a tecla Eco/Comfort durante 2 segundos, permite aceder ao modo
Calibração da válvula de gás.
A placa entra em configuração do parâmetro “q02” e, ao pressionar as teclas
AQS, é indicado o valor atualmente memorizado.
Caso a pressão seja diferente do valor nominal máximo, aumentar
ou diminuir o parâmetro "q02" em passos de 1 ou 2 unidades com as teclas de
ajuste de água sanitária. Após cada modificação, o valor é memorizado
automaticamente; A G U A R D A R 10 segundos para que a pressão estabilize.
Clicar a tecla de AQC “-” (3 - fig. 1).
A placa entra em configuração do parâmetro “q01” e, ao pressionar as teclas
AQS, é indicado o valor atualmente memorizado.
Caso a pressão seja diferente do valor nominal mínimo, aumentar ou diminuir o
parâmetro "q01" em passos de 1 ou 2 unidades com as teclas de
ajuste de água sanitária. Após cada modificação, o valor é memorizado
automaticamente; aguardar 10 segundos para que a pressão estabilize.
Voltar a controlar as duas regulações com as teclas de ajuste do AQC e, caso
necessário, corrigir os valores como indicado anteriormente.
Pressionar a tecla Eco/Comfort durante 2 segundos para voltar ao modo TEST.
Desativar o modo TEST (cap. 4.1).
Desligar o manómetro e fechar a tomada de medição.

IMPORTANTE - O LOCAL DEVE ESTAR DOTADO DE VENTILAÇÃO APROPRIADA.

Se pretende ligar a caldeira TAURA D MCS a uma chaminé coletiva ou individual com
tiragem natural, a chaminé deve estar desenhada por um técnico qualificado, de acordo
com as normas, e ser adequada para equipamentos de câmara estanque dotados de
ventilador.

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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Notas:

R
B

A - Pressão alimentação (estática/dinâmica)
B - Pressão alimentação ao queimador
I – Ligação elétrica da válvula de gás
R – Saída de gás
S - Entrada de gás

1. Os parâmetros que têm mais que uma descrição modificam o seu próprio
funcionamento ou as opções em função do valor regulado no parâmetro, que se
indica entre parêntesis.
2. Os parâmetros que têm mais que uma descrição voltam à configuração de fábrica
caso se altere o valor indicado entre parêntesis.
Sair do menú Configuração: Pressionar simultaneamente as teclas AQS durante 10
segundos ou automaticamente decorridos dois minutos.
Menú Serviço

~ 24Ω

~ 65Ω

l

Entrar no menú Serviço: Pressionar a tecla Reset durante 20 segundos. Há quatro
submenús: clicar as teclas de aquecimento para selecionar (em ordem crescente ou
decrescente) as opções "tS", "In", "Hi" ou "rE".
"tS"= Parâmetros modificáveis; "In"= Informações; "Hi"= Historial. Selecionado o
submenú, é necessário clicar RESET para entrar; "rE"= Reset do menú Historial (ver a
descrição).
"tS" - Menú Parâmetros modificáveis
Há 16 parâmetros indicados com a letra "P", passíveis de alteração também com o
relógio programador á distância.

fig. 16 - Ligação da válvula de gás

A

TIPO SGV100

Clicando as teclas do aquecimento é possível correr a lista de parâmetros em ordem
crescente ou decrescente. Para consultar/alterar um parâmetro, pressionar as teclas de
AQS: a alteração é memorizada automaticamente.

Pi máx. 65 mbar
24 Vcc - classe B+A

Índice Descrição

s
fig. 15 - Válvula de gás

Ajustes possíveis

Pré-configurado

P01

Offset rampa de acendimento

0-40

P02

Rampa aquecimento

1-20 °C/min

5 °C/min

10

P03

Tempo espera AQC - Aquecimento

0-10 minutos

2 minutos

Regulação da potência de aquecimento

P04

Pós-circulação AQC - Aquecimento

0-20 minutos

6 minutos

Para ajustar a potência de aquecimento: Ativar o modo TEST (sec. 4.1). Clicar as
teclas de regulação da temperatura de aquecimento 3 - fig. 1 para aumentar/diminuir a
potência (Mínima=00 - Máxima=100). Se clicar a tecla RESET dentro de 5 segundos, a
potência máxima será a que se acabou de programar. Sair do modo TEST (sec. 4.1).

P05

Limite máximo permitido AQC - Aquecimento

31-85 °C

85 °C

P06

Potência máxima AQC - Aquecimento

0-100%

100%

0 = Fixo
1 = Segundo a temperatura

Menú Configuração

Funcionamento queimador AQS (b02 = 1)

Para aceder: Clicar juntas as teclas de água sanitária durante 10 segundos. Há sete
parâmetros, indicados com a letra "b", que não é possível modificar através do relógio
programador à distância.
Clicando as teclas de aquecimento é possível percorrer a lista de parâmetros em ordem
crescente ou decrescente. Para ver/modificar o valor de um parâmetro, pressionar as
teclas AQS: o valor é memorizado automaticamente.

2 = solar (5)

0 = Fixo

3 = solar (10)
4 = solar (20)
0 = Fixo

P07

1 = segundo pedido
Funcionamento queimador AQS (b02 = 2)

2 = solar (5)

0 = Fixo

3 = solar (10)
Índice
b01

b02

b03

Descrição
Tipo Gás

Tipo de caldeira

Tipo câmara de combustão

Tipo permutador primário
(b03 = 0)
b04

Não influencia a regulação (b03 = 1)
Não influencia a regulação (b03 = 2)
Tipo permutador primário
(b03 = 3)
Modo funcionamento
Saída relé LC32 (b02 = 1)

b05
Não influencia a regulação (b02 = 2)
Não influencia a regulação (b02 = 3)
Não influencia a regulação (b02 = 4)

Ajustes possíveis
Pré-configurado
0 = Metano (Gás Natural)
0 = Metano (Gás Natural)
1 = Butano/Propano (GPL)
1 = Instantânea bitérmica
2 = Instantânea monotérmica
1 = Instantânea
bitérmica
3 = Só AQC (válv. 3 vias)
4 = Só AQC (Bomba de circulação)
0 = Câmara estanque controlo combustão
(Sem pressostato fumos)
0 = Câmara estanque
1 = Câmara aberta (Térmico seg. fumos)
controlo combustão
2 = Câmara estanque (Pressostato fumos)
(sem Pressostato
3 = Câmara estanque controlo combustão
fumos)
(Termostato fumos no recuperador)
0 = Plano
0 = Plano
1 = Ómega
2 = --0
-0
0 = Plano
0 = Plano
1 = Ómega
2 = -0 = Válvula gás exterior
0 = Válvula gás exterior
1 = Eletroválvula de carga a 1,5 bar da
instalação
2 = Válvula 3 vias solar
-0
-0
-0
0 = 50 Hz
0 = 50 Hz
1 = 60 Hz

b06

Frequência

b07

Tempo queimador ligado em “Comfort”
0-20 segundos
(b02 = 1)
Não influencia a regulação (b02 = 2) -Não influencia a regulação (b02 = 3) -Não influencia a regulação (b02 = 4) --

5 segundos
5
5
5

4 = solar (20)
Histérese acumulador (b02 = 3)

0-4 °C

Histérese acumulador (b02 = 4)

0-4 °C

Tempo espera AQS (b02 = 1)

0-60 segundos

30 segundos

Tempo espera AQS (b02 = 2)

0-60 segundos

60 segundos

Tempo espera AQS (b02 = 3)

0-60 segundos

30 segundos

Tempo espera AQS (b02 = 4)

0-60 segundos

30 segundos

Temperatura máxima permitida AQS (b02 = 1)

50-65 °C

50 °C

Temperatura máxima permitida AQS (b02 = 2)

50-65 °C

55 °C

Temperatura máxima permitida AQS (b02 = 3)

50-65 °C

65 °C

Temperatura máxima permitida AQS (b02 = 4)

50-65 °C

65 °C

Temperatura Anti-inércia (b02 = 1)

70-85 °C

70 °C

Não influencia a regulação (b02 = 2)

--

Temperatura ida AS (b02 = 3)

70-85 °C

Temperatura ida AS (b02 = 4)

70-85 °C

Pós-circulação Anti-inércia (b02 = 1)

0-5 segundos

0 segundos

Pós-circulação AQS (b02 = 2)

0-60 segundos

30 segundos

Pós-circulação AQS (b02 = 3)

0-60 segundos

30 segundos

Pós-circulação AQS (b02 = 4)

0-60 segundos

30 segundos

P12

Potência máxima AQS

0-100%

P13

Potência mínima absoluta

0-100%

P08

P09

P10

P11

P14

P15

P16

Pós-ventilação

2 °C
2 °C

0
80 °C
80 °C

100%
0%

0 = predeterminado
1 = 50 segundos

0 = predeterminado

Offset limite CO2 (b03 = 0)

0 (mínimo)
30 (máximo)

20

Não influencia a regulação (b03 = 1)

--

20

Não influencia a regulação (b03 = 2)

--

20

Offset limite CO2 (b03 = 3)

0 (mínimo)
30 (máximo)

20

Atuação da proteção do permutador

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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Notas:

4.3 Manutenção

1. Os parâmetros com mais de uma descrição modificam o seu próprio funcionamento
em função do valor regulado, indicado entre parêntesis.
2. Os parâmetros com mais de uma descrição voltam à configuração de fábrica caso
se altere o valor indicado entre parêntesis.
3. O parâmetro da potência máxima de aquecimento também pode ser modificado no
modo Test.

Controlo periódico

Para votar ao menú Serviço, clicar a tecla Reset.
Sair do menú Serviço: Pressionar a tecla Reset durante 20 segundos ou
automaticamente decorridos 15 minutos.

Para funcionar corretamente, é necessário que um técnico qualificado verifique
anualmente o seguinte:
•
•

"In" - Menú Informações

•
•

Há 6 informações passíveis de consulta.

•

Funcionamento correto dos dispositivos de comando/segurança (válvula de gás,
fluxostato, termostatos, etc.).
Eficácia da conduta de saída de fumos.
Caldeira de câmara estanque: ventilador, pressostato, etc. A câmara estanque não
deve ter perdas.
Condutas/terminal de ar e fumos sem obstruções nem perdas.
Queimador e permutador limpos, sem sujidades nem incrustações. Não utilizar
produtos químicos nem escovas de aço para limpezas!!!!!!
Elétrodo bem colocado e sem incrustações.

Clicando as teclas de aquecimento é possível consultar a lista de informações em
ordem crescente ou decrescente. Para consultar o valor, clicar as teclas de AQS.

=

3 ± 0,5

=
Mínimo - Máximo

Índice

Descrição

t01

Sonda NTC AQC - Aquecimento (°C)

5 - 125 °C

t02

Sonda NTC - Segurança (°C)

5 - 125 °C

t03

Sonda NTC - AQS (°C)

5 - 125 °C

t04

Sonda NTC – Temperatura exterior (°C)

-30 a +70 °C (Temperaturas negativas=Intermitente)

L05

Potência atual do queimador (%)

00%=Mínimo ------ 100%=Máximo

F06

Resistência chama atual (Ohm-Ω)

00-99 Ohm (-- = Queimador apagado)

fig. 17 - Posicionamento do elétrodo
•
•
•
•
•

Notas:
1.Caso o sensor esteja avariado, a placa mostra uma linha
descontínua.
Para voltar ao menú Serviço, clicar a tecla Reset.
Sair do menú Serviço: Pressionar a tecla Reset durante 20 segundos ou
automaticamente decorridos 15 minutos.
"Hi" - Menú Histórico
A placa pode memorizar as últimas 11 anomalias: H1 = anomalia mais recente;
H10 = anomalia mais antiga.
Os códigos das anomalias também se consultam no menú respetivo do relógio
programador à distância.
Clicando as teclas de aquecimento é possível correr a lista de anomalias em ordem
crescente ou decrescente. Para ver o valor, clicar as teclas AQS.
Para voltar ao menú Serviço, clicar a tecla Reset.
Sair do menú Serviço: Pressionar a tecla Reset durante 20 segundos ou
automaticamente decorridos 15 minutos.
"rE" - Reset do h istorial
Clicando a tecla Eco/Comfort durante 3 segundos apagam-se todas as anomalias
memorizadas: a placa sai do menú Serviço para confirmar que a operação foi
efetuada.

Instalações do combustível e água perfeitamente estanques.
Pressão de água da instalação a frio: 1 bar (caso contrário, corrigir).
Bomba desbloqueada.
Vaso de expansão: Pré carga 1 bar.
Caudal de gás/pressão devem manter-se dentro dos valores indicados nas tabelas.

4.4 Solução de problemas
Diagnóstico
A caldeira está dotada com um avançado sistema de autodiagnóstico. Em caso de
anomalia na caldeira, o display mostra o símbolo de anomalia intermitente (11 - fig.1)
com o código correspondente.
Anomalias identificadas com a letra "A" = B loqueio permanente. Para restabelecer o
funcionamento é suficiente clicar a tecla RESET (6 - fig.1) durante 1 segundo; caso a
caldeira não retome o funcionamento, é necessário requisitar assistência técnica.
Anomalias indicadas com a letra “F” = Bloqueio temporal. Assim que o valor volta ao
campo normal, a caldeira retoma o funcionamento.
Lista de anomalias
Tabela. 8

Código
anomalia

Causa possível

Solução

Sair do menú Serviço: Pressionar a tecla Reset durante 20 segundos ou
automaticamente decorridos 15 minutos.

Falta de gás

Controlar que o gás chega
corretamente à caldeira e que não há
bolsas de ar na tubagem

4.2 Arranque inicial

Anomalia

Antes de ligar a caldeira
•
•
•
•

Controlar a estanquidade da instalação de gás.
Controlar a pré-carga do vaso de expansão: ± 1 bar.
Encher a instalação e comprovar que não há ar na caldeira/circuito.
Assegurar que não há fugas de água na instalação, circuitos de AQS, ligações e
caldeira.
•
Verificar a instalação elétrica/ligação à terra.
•
Controlar que a pressão de gás em modo aquecimento tenha o valor
indicado.
•
Assegurar que não há líquidos/materiais inflamáveis próximos da caldeira

A01

A02

Durante o funcionamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ligar o aparelho.
Comprovar que as instalações de gás/água estão estanques.
Controlar a eficácia da chaminé/condutas ar e fumos durante o funcionamento.
Verificar a circulação correta caldeira - instalação.
Comprovar que a válvula de gás modula corretamente durante as fases de
aquecimento/AQS.
Controlar a ignição, efetuando vários ciclos de ignição/paragem com o termostato
ambiente.
Comprovar que o consumo de gás, indicado no contador, corresponda ao indicado
na tabela de dados técnicos do cap. 5.
Comprovar que, não havendo pedido de aquecimento, ao abrir uma torneira de
AQS, o queimador inflama corretamente. Durante o funcionamento em
aquecimento, verificar se, abrindo uma torneira de AQS a bomba de circulação pára
e a produção de AQS é correta.
Verificar a programação dos parâmetros e efetuar os ajustes necessários (curva
de compensação, potências, temperaturas, etc.).

A03

F04

Anomalia

O queimador não
inflama

Sinal de ionização
presente com queimador
apagado
Actuação da proteção
contra excesso de
temperaturas

Válvula gás avariada

Controlar a válvula de gás;
Substituir se necessário.

Cabos da válvula gás
interrompidos

Controlar as cablagens

Potência de acendimento
demasiado baixa

Regular a potência de acendimento

Anomalia do elétrodo

Controlar o cabo do elétrodo de
ionização

Anomalia da placa
Sensor NTC aquecimento
avariado
Não circula água na instalação

Controlar a placa
Controlar a posição e o funcionamento do sensor de aquecimento
Controlar a bomba

Ar na instalação

Purgar o ar da instalação

Anomalia dos parâmetros
da placa de comando

Parâmetro da placa
mal configurado

Controlar o parâmetro da placa;
Modificar se necessário.

Anomala do pressostato
fumos (o contato não fecha)

Parâmetro da placa

F05
Anomalia do ventilador

A06

Elétrodo ionização/ignição

Controlar que o elétrodo está bem
montado/ligado, e que não tenha
incrustações

mal configurado
Cabos interrompidos

Controlar os cabos

Ventilador avariado

Controlar o ventilador.

Anomalia da placa

Controlar a placa de commando

Baixa pressão alimentação de gás

Controlar a pressão de gás

Não há chama após a fase
Regulação da pressão mínima do
de acendimento
queimador

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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Código
avaria

Avaria

F07

Anomalia parâmetros da
placa de comando

A09

Anomalia
Válvula de gás

F10

F11

F14

A16

F20

Anomalia
Sensor de impulsão 1

Anomalia
Sensor de AQS

Anomalia
Sensor de ida 2
Anomalia
Válvula de gás

Anomalia
Controlo da combustão

Causa possível

Solução

Parâmetro da placa
mal configurado

Verificar o parâmetro da placa
Alterar se necessário.

Cabos interrompidos

Verificar os cabos

Válvula de gás avariada

Verificar a válvula de gás
Substituir se necessário

Sensor avariado
Cabos em curto-circuito
Cabos interrompidos
Sensor avariado
Cabos em curto-circuito
Cabos interrompidos
Sensor avariado

Verificar os cabos
Trocar o sensor se necessário

Verificar os cabos
Trocar o sensor se necessário

5 Câmara estanque

29 Coletor saída de fumos

7 Entrada de gás

32 Bomba de circulação aquecimento

8 Saída de água quente

36 Purgador automático

9 Entrada de água fria

38 Fluxostato

10 Ida instalação AQC

42 Sensor NTC temperatura AQS

11 Retorno instalação AQC

44 Válvula de gás

14 Válvula segurança 3 bar

56 Vaso de expansão

16 Ventilador

72 Termostato ambiente (não fornecido)

19 Câmara combustão

74 V á l v u l a e n c h i m e n t o
81 Elétrodo ignição/ionozação

Verificar os cabos
Trocar o sensor se necessário

21 Injetor principal

114 Pressostato água

22 Queimador

138 Sonda exterior

Cabos interrompidos

Verificar os cabos

26 Isolante da câmara de combustão

139 Unidade ambiente

Válvula gás avariada

Verificar a válvula de gás
Substituir se necessário.

27 Permutador bitérmico para AQC + AQS

187 Diafragma de fumos

28 Coletor de fumos

278 Sensor duplo (Segurança + Aquecimento)

Anomalia do ventilador

Verificar o ventilador e respectivas
ligações

Diafragma incorreto

Verificar o diafragma
Substituir se necessário

Chaminé mal dimensionada ou
obstruída

Verificar a chaminé

Cabos em curto-circuito
Cabos interrompidos

Anomalia
Má combustão

Anomalia F20 gerada 6 vezes
nos últimos 10 minutos

Consultar anomalia F20.

A23

Anomalia
Parâmetros da placa

Parâmetro da placa mal
configurado

Verificar o parâmetro da placa
Alterar se necessário.

A24

Anomalia
Parâmetros da placa

Parâmetro da placa mal
configurado

Verificar o parâmetro da placa
Alterar se necessário.

F34

Tensão alimentação
Inferior a 180 V.

Problemas na rede elétrica

Verificar a instalação elétrica.

F35

Frequência de rede anómala Problemas na rede elétrica

Verificar a instalação elétrica.

F37

Pressão de água da
instalação insuficiente

F39

Anomalia
Sonda exterior

A41

5.1 C omponentes principais

187

29

5

56

16
28
27

Pressão demasiado baixa

Encher a instalação

Pressostato água desligado ou
avariado

Verificar o sensor.

Sonda avariada ou cabos em
curto-circuito

Verificar os cabos
Substituir o sensor se necessário

Sonda desligada após ativar a
temperatura adaptável

Voltar a ligar a sonda exterior ou
desativar a temperatura adaptável

Posição dos sensores NTC

Sensor de ida ou de AQS
afastado do tubo

Verificar a posição/funcionamento
dos sensores.

F42

Anomalia
Sensor de AQC

Sensor avariado

Substituir o sensor.

F43

Atuação proteção do
permutador

Não circula água na instalação

Verificar a bomba e o purgador

Ar na instalação

Purgar o ar da instalação

F50

Anomalia
Válvula de gás
Anomalia
Má combustão

Tabela. 9 - Legenda das figuras cap. 5

20 Grupo de queimadores

A21

A51

5. CARATERÍSTICAS / DADOS TÉCNICOS

Cabos do atuador modulante
interrompidos

Verificar os cabos

Válvula de gás avariada

Verificar a válvula de gás
Substituir se necessário

Obstrução do tubo de
aspiração/evacuação

Verificar a chaminé

278
19
26
81
20
21
22

14
36
114

42

10

8 44 7
38

9

74

11

32

fig. 18 - Vista geral TAURA D 24 MCS
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187

29

27
5

56

56
278

16
28
27

114
36
278

32
14

19
26

81
20
21
22

14

10

42

8

38

9

74

11

fig. 21 - Circuito de Água Sanitária

36
5.3 D ados técnicos

42

114

10

8

44

7

38

9

74

11

Dado
Capacidade térmica máxima
Capacidade térmica mínima
Potência térmica máxima aquecimento
Potência térmica mínima aquecimento
Potência térmica máxima AQS
Potência térmica mínima AQS
Rendimento Pmáx (80/60 °C)
Rendimento 30%
Classe eficiência - Diretiva 92/42 CE

32

fig. 19 - Circuito TAURA D 32 MCS

27
56
278

114
36
32
14

42

8

38

9

74

Caudal mínimo Gás Natural - G20
Injetores Butano/Propano-GPL-G30/G31
Pressão alimentação GPL – G30/31
Pressão máxima ao queimador GPL – G30/31
Pressão mínima ao queimador GPL – G30/31
Caudal máximo GPL – G30/31
Caudal mínimo GPL – G30/31
Pressão Máx. circuito fechado - AQC
Pressão Min. circuito fechado - AQC
Temperatura máxima água AQC
Volume circuito fechado
Volume vaso expansão AQC
Pré-carga vaso expansão AQC
Pressão Máx. Águas Sanitárias - AQS
Pressão Min. Águas Sanitárias - AQS
Volume circuito águas sanitárias
Caudal AQS-Dt 25 °C
Caudal AQS-Dt 30 °C
Grau de proteção
Tensão de alimentação
Potência absorvida
Potência absorvida em modo AQS
Peso
Tipo de equipamento
PIN CE

TAURA D 24 MCS TAURA D 32 MCS
25,8
34,4
8,3
11,5
24
32
7,2
9,9
24
32
7,2
9,9
93
93,1
90,5
91

(Q)
(Q)
(P)
(P)

-

Classe emissão NOx
Injetores Gás Natural - G20
Pressão alimentação Gás Natural - G20
Pressão máxima ao queimador com GN - G20
Pressão mínima ao queimador com GN - G20
Caudal máximo Gás Natural - G20

5.2 Esquemas hidráulicos

10

Unidad
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%

nº x Ø
mbar
mbar
mbar
m3/h

-

3 (<150 mg/kWh)
11 x 1,35
15 x 1,35
20
20
12
12
1,5
1,5
2,73
3,64

m3/h
nº x Ø
mbar
mbar
mbar
kg/h
kg/h
bar
bar
°C
litros
litros

0,88
11 x 0,79
37
35
5
2
0,65
3
0,8
90
1
7

1,22
15 x 0,79
37
35
5
2,69
0,90
3
0,8
90
1,2
10

1

1

bar
bar
bar
litros
l/min
l/min
IP
V/Hz
W
W
kg

9
9
0,25
0,25
0,3
0,5
13,7
18,3
11,4
15,2
X5D
X5D
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
110
135
40
55
30
35
C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22

(NOx)

(PMS)
(tmáx)

(PMW)

(D)

0461BR0842

11

fig. 20 - Circuito de aquecimento

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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TAURA D MCS
5.4 Diagramas

H [m H20]

Diagramas pressão - potência

7
3
6
2

5

A

4
1

3
2

8

1
0
0

500

1.000

1.500

2.000

Q [1/h]

fig. 25 - Perdas de carga / altura manométrica bombas de circulação (TAURA D
32 MCS)
A = Perda de carga da caldeira - 1, 2 e 3 = Velocidades Bomba

fig. 22 - Diagrama pressão - potência (TAURA D 24 MCS)

A

B

fig. 23 - Diagrama pressão - potência (TAURA D 32 MCS)
A=GPL - B=GÁS NATURAL
Perdas de carga / altura manométrica bombas de circulação
7

6
3
5
A

H [m H20]

2
4

3

1

2

1

0
0

500

1.000

1.500

2.000

Q [1/h]

fig. 24 - Perdas de carga/altura manométrica bombas de circulação (TAURA D
24 MCS)

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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TAURA D MCS
5.5 Esquema elétrico

1k.Q
81

ABM01

N

114 38

T

T T

42

278

L

L

N

44

N
32

16

L

230V
50 Hz

1234

72

138
139

fig. 26 - Circuito elétrico

A

Atenção: Antes de ligar o termostato ambiente/relógio programador, tirar o
shunt do respetivo borne de ligações.

Canalcentro, SA (Ver. Julho/2014)
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TAURA D MCS

Canalcentro, SA (Ver. Julho 2014)
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EN ENES

ES

Declaración de conformidad
El fabricante declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:

•
•
•
•

Directiva de Aparatos de Gas 2009/142
Directiva de Rendimientos 92/42
Directiva de Baja Tensión 73/23 (modificada por la 93/68)
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 (modificada por la 93/68)

EN

Declaration of conformity

Manufacturer declares that this unit complies with the following EU directives:

•
•
•
•

Gas Appliance Directive 2009/142
Efficiency Directive 92/42
Low Voltage Directive 73/23 (amended by 93/68)
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 (amended by 93/68)

PT

Declaração de conformidade

O fabricante declara que este aparelho cumpre com as seguintes normas europeias :

•
•
•
•

Diretiva de Aparelhos de Gás 2009/142
Diretiva de Rendimentos 92/42
Diretiva de Baixa Tensão 73/23 (modificada pela 93/68)
Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 89/336 (modificada pela 93/68)

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342
44047 DOSSO (FERRARA)
ITALIA
TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

