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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă 

1.1 Explicarea simbolurilor

Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul și gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile 
pentru evitarea pericolului.
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

materiale.
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale ușoare până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale grave.
• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 

corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instrucţiuni de siguranţă

Instalare și punere în funcţiune
B Pentru a garanta funcţionarea ireproșabilă trebuie 

să respectaţi aceste Instructiuni de montaj.
B Vă rugăm să citiţi și să respectaţi instrucţiunile de 

siguranţă și regulile de comportament.
B Instalarea și punerea în funcţiune se face numai de 

către firme autorizate de service. 

Utilizare
B Utilizaţi echipamentul numai conform destinaţiei și 

conectat la sistemele de reglare menţionate.
B Respectaţi dispoziţiile și normele naţionale în ceea 

ce privește instalarea și utilizarea.
B Utilizaţi numai piese de schimb originale.

Pericol de moarte prin electrocutare
B Asiguraţi-vă că toate intervenţiile (lucrările) de 

natură electrică vor fi executate numai de specialiști 
autorizaţi. 

B Respectaţi schema de conexiuni.
B Înaintea efectuării lucrărilor electrice, trebuie să 

întrerupeţi alimentarea cu energie electrică a 
instalaţiei de la toţi polii și să vă asiguraţi că nu 
există posibilitatea unei conectări accidentale a 
acesteia.

B Verificaţi lipsa tensiunii.
B Nu montaţi echipamentul în încăperi cu umezeală.

Pericol de opărire 
B Asiguraţi-vă că este instalat o vana de amestec cu 

termostat pentru limitarea temperaturii apei de la 
robinet la maxim 50 °C.

Daune ale instalaţiei cauzate de îngheţ
Dacă instalaţia de încălzire nu este în funcţiune sau 
este blocată printr-o defecţiune, aceasta poate 
îngheţa.

B Lăsaţi instalaţia de încălzire pornită în permanenţă.
B Activaţi protecţia împotriva îngheţului.
B În cazul unei defecţiuni, remediaţi imediat 

defecţiunea.

Puteţi recunoaște mesajele de avertizare 
prin fundalul de culoare gri, triunghiul de 
avertizare și chenarul în care sunt 
încadrate.

Dacă există pericol de electrocutare, 
semnul de exclamare din triunghi va fi 
înlocuit de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu presupun 
un pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea 
sunt încadrate de linii deasupra textului și 
sub text

Simbol Semnificaţie

B Etapă de operare

Trimitere la alte texte din document 
sau la alte documente

• Enumerare/Listă de înregistrări

– Enumerare/Listă de înregistrări 
(al 2-lea nivel)

Tab. 1
Aparat de reglare Logamatic MC10 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 3



2 Date despre produs
2 Date despre produs

2.1 Descrierea produsului
Aparatul de reglare MC10 permite controlarea 
funcţiilor de bază ale instalaţiilor de încălzire Buderus 
cu sistem de administrare a energiei (EMS)1) direct la 
cazanul de încălzire.

Fig. 1 Aparat de reglare MC10

1 Controler de bază BC10
2 Siguranţă pentru instalaţia de încălzire
3 Capac detașabil
4 Aparat de reglare MC10 cu două socluri pentru module 

funcţionale
5 Siguranţe de rezervă
6 Capac (sau opţional unitate de control)
7 Clapetă de acoperire transparentă

2.2 Declaraţie de conformitate EG
Acest produs corespunde în construcţia și 
comportamentul său defuncţionare normelor 
europene, precum și cerinţelor specifice fiecărei ţări. 
Conformitatea este marcată cu simbolul CE. Declaraţia 
de conformitate a produsului este disponibilă pe 
internet pe site-ul www.buderus.de/konfo sau poate fi 
solicitată la reprezentanţa locală Buderus.

2.3 Utilizarea conform destinaţiei
Aparatul de reglare MC10 se va utiliza exclusiv pentru 
controlul și reglarea instalaţiilor de încălzire Buderus.

B Utilizaţi echipamentul numai conform destinaţiei și 
conectat la sistemele de reglare menţionate.

B Respectaţi dispoziţiile și normele naţionale în ceea 
ce privește instalarea și utilizarea.

2.4 Curăţarea aparatului de reglare
Aparatul de reglare este dotat cu o carcasă rezistentă 
din material plastic.

B Carcasa aparatului de reglare trebuie curăţată 
numai cu o cârpă umedă și cu un agent de curăţare 
blând.

1) Sistemul de administrare a energiei (EMS) controlează și 
monitorizează instalaţia de încălzire.
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3 Instalare
3 Instalare

3.1 Montarea și punerea în funcţiune a 
aparatului de reglare

B Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
energie electrică.

B Doar în cazul utilizării gazului drept combustibil: 
închideţi robinetul de gaz.

3.1.1 Montarea aparatului de reglare la cazanul 
de încălzire

1. Îndepărtaţi șuruburile capacului de acoperire al 
aparatului de reglare MC10.

2. Scoateţi capacul printr-o mișcare ascendentă.

Fig. 2 Ridicaţi capacul

1. Așezaţi cârligele frontale de pe partea inferioară a 
aparatului de reglare în găurile prevăzute la nivelul 
cazanului de încălzire și trageţi aparatul de reglare 
spre faţă.

2. Apăsaţi în jos în spatele aparatului de reglare până 
când acesta se blochează la cazanul de încălzire.

Fig. 3 Montarea aparatului de reglare la cazanul de 
încălzire (Vedere: partea dorsală a cazanului)

Lucrările de montaj și service vor fi executate 
exclusiv de o firmă de specialitate.

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea 

unei conectări accidentale a instalaţiei 
de încălzire.
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3 Instalare
3.1.2 Montarea conexiunilor electrice

B Realizaţi conexiunile contactelor cu fișă la aparatul 
de reglare conform inscripţionării cutiei de borne.

B Realizaţi conexiunea electrică la contactele cu fișă 
conform planului de conexiuni.

Trebuie să asiguraţi toţi conductorii cu protecţie 
antismulgere (volumul de livrare al aparatului de 
reglare).

1. Introduceţi de sus protecţia antismulgere cu 
conductorul de fixat în fanta din cadrul bridei.

2. Împingeţi protecţia antismulgere în jos. 
3. Exercitaţi contrapresiune. 
4. Rabataţi mânerul în sus.

Fig. 4 Trecerea cablului și protecţie antismulgere

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Asiguraţi-vă că toate intervenţiile (lucrările) 

de natură electrică vor fi executate numai 
de specialiști autorizaţi.

Borne de tensiune mică de protecţie Borne de 230 V

Tab. 2 Borne de legătură

Bornă Funcţia
Borne de protectie de joasa 
tensiune

BUS SAFe Conductor BUS automat de ardere SAFe
EMS Conductor BUS EMS
RC Controler de încăpere/Unitate de control (de exemplu RC3x)
EV Blocare externă generator termic EMS
FW Senzor de temperatură pentru apa caldă menajeră
FA Senzor pentru temperatura exterioară
WA Solicitare necesar termic (extern)

Borne de 230 V PZB Pompă auxiliară1)

1) Se pot racorda fie pompă de încărcare a rezervorului (PS) și pompă de încălzire (PH-CI1) fie vană cu 3 căi (DWV) și pompă auxiliară 
(PZB).

PH-CI1 Pompă de încălzire (Circuit de încălzire 1)1)

PZ Pompă de circulaţie
DWV Vană cu 3 căi alimentare boiler1)

PS Pompă de încărcare a boilerului1)

Netz Module Racord la reţea module funcţionale
Netz Racord la reţea Logamatic MC10
SI-Geräte Buclă de siguranţă pentru racordarea echipamentelor externe, 

cum ar fi supraveghetor presiune gaz. În cazul mesajelor de 
eroare externe se oprește automatul de ardere.

Netz SAFe Racord la reţea automat de ardere
Tab. 3 Racorduri electrice la aparatul de reglare (serie cleme)
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3 Instalare
3.1.3 Introducerea modulului funcţional
Aparatul de reglare deţine două socluri pentru module 
funcţionale. Pentru fiecare modul adiţional este nevoie 
de o carcasă suplimentară (nu face parte din 
accesoriile livrate).

B Introduceţi cârligele de blocare ale modulului 
funcţional în eclisele [1] de la nivelul aparatului de 
reglare.

Fig. 5 Introducerea modulului funcţional

B Apăsaţi latura frontală a modulului.

3.1.4 Montarea capacului detașabil și punerea 
în funcţiune a aparatului de reglare

B Introduceţi capacul aparatului de reglare în jos în 
șinele de ghidare.

B Fixaţi carcasa cu două șuruburi.
B Reglaţi întrerupătorul de funcţionare a aparatului de 

reglare la „1“ (Pornit).

Fig. 6 Conectarea modulelor funcţionale

3.1.5 Reglarea înclinării controlerului de bază
Poziţia normală a controlerului de bază este cea 
verticală. În cazul în care datele afișate pe display nu 
sunt bine lizibile în poziţia normală, puteţi înclina 
controlerul de bază cu 30° înspre partea din spate.

B Apăsaţi în jos cârligele de blocare [1].
B Rotiţi controlerul de bază și blocaţi-l în poziţia dorită.

Fig. 7 Reglarea înclinării

1 Cârlig de blocare
Aparat de reglare Logamatic MC10 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7



3 Instalare
3.2 Demontarea aparatului de reglare
B Deconectaţi echipamentul de la reţeaua de energie 

electrică.

B Doar în cazul utilizării gazului drept combustibil: 
Închideţi robinetul de gaz.

3.2.1 Ridicaţi capacul
1. Îndepărtaţi șuruburile capacului de acoperire al 

aparatului de reglare MC10.
2. Scoateţi capacul printr-o mișcare ascendentă.

Fig. 8 Ridicaţi capacul

3.2.2 Demontarea controlerului de bază
3. Desfaceţi contactele electrice ale controlerului de 

bază la nivelul aparatului de reglare.
4. Îndepărtaţi controlerul de bază de la aparatul de 

reglare.

Fig. 9 Demontarea controlerului de bază

3.2.3 Îndepărtarea modulelor funcţionale
B Desfaceţi contactul electric cu fișe al modulului 

funcţiona [1] la nivelul aparatului de reglare.
B Desprindeţi modulul funcţional din cârligul de 

blocare cu ajutorul unei șurubelniţe.
B Trageţi partea din faţă a modulului în sus, în direcţia 

săgeţii și îndepărtaţi modulul funcţional.

Fig. 10 Îndepărtarea modulului funcţional

3.2.4 Desprinderea aparatului de reglare de la 
cazanul de încălzire

La înlocuirea componentelor individuale, aparatul de 
reglare rămâne, de regulă, fixat la cazanul de încălzire. 
Dacă totuși trebuie îndepărtat:

B Separaţi conexiunile electrice de la faţa locului.
B Desfaceţi contactele electrice cu fișe la nivelul 

aparatului de reglare.
B Deblocaţi cârligele de blocare cu ajutorul unei 

șurubelniţe.
B Trageţi din spate aparatul de reglare în direcţie 

ascendentă și despindeţi-l de la cazanul de 
încălzire.

Fig. 11 Desprinderea aparatului de reglare de la 
cazanul de încălzire

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea 

unei conectări accidentale a 
echipamentului.
Aparat de reglare Logamatic MC10 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!8



4 Înlocuirea siguranţei
4 Înlocuirea siguranţei

În spatele capacului [3] (sau a unităţii de control) se află 
un suport cu o siguranţă de rezervă [2].

B Deschideţi capacul transparent de acoperire al 
aparatului de reglare.

B Îndepărtaţi capacul [3] sau unitatea de control.
B Desprindeţi capacul [1] cu ajutorul unei șurubelniţe.
B Scoateţi capacul de acoperire cu siguranţa defectă.
B Scoateţi siguranţa de rezervă [2] din suport.

B Introduceţi capacul cu siguranţa de rezervă.
B Înșurubaţi capacul la loc.
B Așezaţi capacul sau unitatea de control la loc.

Fig. 12 Înlocuirea siguranţei instalaţiei de încălzire

1 Capac și siguranţă
2 Siguranţă de schimb
3 Capac (sau unitate de control)

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Asiguraţi-vă că toate intervenţiile 

(lucrările) de natură electrică vor fi 
executate numai de specialiști 
autorizaţi.

B Înainte de deschiderea aparatului de 
reglare întrerupeţi alimentarea cu 
tensiune a echipamentului.

B Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea 
unei conectări accidentale a 
echipamentului.

Înlocuiţi cât mai curând siguranţa de 
rezervă scoasă.
Aparat de reglare Logamatic MC10 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9



5 Protecţia mediului/Eliminarea ca deșeu
5 Protecţia mediului/Eliminarea ca deșeu
Protecţia mediului este un principiu de bază al 
întreprinderii grupului Bosch. 
Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și 
protecţia mediului, ca și obiective, au aceeași 
prioritate. Respectăm cu stricteţe legile și dispoziţiile 
privind protecţia mediului. Pentru a proteja mediul, 
folosim cele mai bune tehnologii și materiale din punct 
de vedere economic.

Ambalaj
În ceea ce privește ambalajul, participăm la sisteme de 
valorificare specifice ţării, care garantează o reciclare 
optimă. Toate materialele de ambalaj sunt nepoluante 
și revalorificabile.

Echipament uzat
Echipamentele uzate conţin materiale care trebuie să 
fie reciclate.
Elementele constructive pot fi demontate ușor, iar 
materialul plastic este marcat. În consecinţă, diferitele 
unităţi constructive pot fi sortate și reciclate sau 
eliminate ca deșeu.
Aparat de reglare Logamatic MC10 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!10



5 
Notiţe
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