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1 Notas relativas à documentação

As instruções que se seguem correspondem a indica-
ções presentes ao longo de toda a documentação. Em 
combinação com este manual de instruções são válidos 
outros documentos.
Não nos responsabilizamos por danos resultantes do 
incumprimento deste manual.

Documentos a serem respeitados
Ao utilizar o aparelho atmoMAG exclusive é imprescindí-
vel respeitar todos os manuais de instruções que acom-
panham outros componentes da sua instalação.

1.1 Guardar a documentação

 > Conserve cuidadosamente este manual de instruções 
assim como toda a documentação fornecida, para que 
estejam disponíveis em caso de necessidade.

1.2 Símbolos utilizados

De seguida encontram-se explicados os símbolos utiliza-
dos no texto:

i Símbolo de uma indicação útil e outras 
informações

 >   Símbolo para uma actividade necessária

1.3 Validade das instruções

Este manual de instruções é válido exclusivamente para 
os aparelhos com os seguintes números de artigo:

Aparelho Modelo N.º art.

MAG PT 11-4/0 ETe B22P, B52
0010015445,
0010015446

MAG PT 14-4/0 ETe B22P, B52
0010015447,
0010015448

Tab. 1.1 Designações dos aparelhos e dos tipos

Poderá consultar o número de artigo do seu aparelho na 
chapa de características do mesmo.

1.4 Símbolo CE

O símbolo CE certifica que os aparelhos indica-
dos na lista de modelos disponíveis estão em 
conformidade com:

 – Directiva sobre aparelhos a gás (directiva 2009/142/
CE)

 – Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 
com a classe de valor-limite B (directiva 2004/108/
CE)

 – Directiva sobre baixa tensão (directiva 2006/95/CE) 

A utilização das seguintes referências com os aparelhos 
atmoMAG exclusive ETe está presente na certificação: 
0020048395 (conduta horizontal dos gases de exaus-
tão), 0020048396 (adaptador para conduta dos gases 
de exaustão vertical), 300941 (protecção contra vento), 
300817 (prolongamento), 300818/300834/0020048397 
(curvas).

1.5 Tipo de aparelho

O tipo de aparelho instalado pode ser consultado atra-
vés da marcação existente na secção Dados Técnicos 
de instalação que o instalador efectuou no manual de 
instalação.

Notas relativas à documentação 1



2  Segurança

2.1 Classificação das indicações de aviso 
relativas ao manuseamento

As indicações de aviso relativas ao manuseio estão classifi-
cadas a seguir com sinais de aviso e palavras de sinal relati-
vamente à gravidade dos eventuais perigos:

Símbolo de 
aviso

Palavra de 
sinal

Esclarecimento

a Perigo!
Perigo eminente de vida 
ou perigo de danos pessoais 
graves

e Perigo!
Perigo de vida devido a 
choque eléctrico

a Aviso!
Perigo de danos pessoais 
ligeiros

b Cuidado!
Risco de danos materiais ou 
danos para o ambiente

Tab. 2.1 Significado dos símbolos de aviso e palavras de sinal

2.2 Utilização adequada

Os esquentadores a gás Vaillant da série MAG foram 
construídos de acordo com os mais recentes avanços 
tecnológicos e as normas de segurança técnica em vigor. 
Contudo, em caso de utilização não adequada ou incor-
recta poderão ocorrer perigos para a vida e a integri-
dade física do utilizador ou de terceiros ou danos no 
aparelho e noutros bens materiais.
Os esquentadores a gás Vaillant da série MAG não estão 
destinados a ser utilizados por pessoas (incluindo crian-
ças), com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas 
reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimen-
tos, excepto se a pessoa responsável pela sua segurança 
as supervisione ou as instrua na sua utilização.
Não se deve permitir que as crianças tenham acesso ao 
aparelho nem brinquem com ele.
Os esquentadores a gás foram especialmente concebi-
dos para a produção de água quente com gás. 
A utilização dos esquentadores a gás Vaillant da série 
MAG em veículos é considerada uma utilização inade-
quada. As unidades que estão instaladas de forma per-
manente e estacionária (chamada instalação estacioná-
ria) não são consideradas como veículos.
Qualquer outra utilização que não a descrita no presente 
manual ou qualquer utilização que ultrapasse a utiliza-
ção aqui descrita é considerada como inadequada. Qual-
quer utilização não doméstica, isto é, comercial ou 
industrial também é considerada inadequada. O fabri-

cante/fornecedor não se responsabiliza pelos danos daí 
resultantes. O risco é suportado exclusivamente pelo uti-
lizador.
A utilização adequada abrange o seguinte:
 – o cumprimento das instruções fornecidas para o ser-

viço, instalação e manutenção do produto Vaillant 
assim como para outros componentes e acessórios da 
instalação

 – o cumprimento de todas as condições de inspecção e 
manutenção mencionadas no manual.

O esquentador a gás tem de ser instalado por um téc-
nico especializado e qualificado para o efeito, sendo res-
ponsável pelo cumprimento das normas, regras e directi-
vas em vigor.

Atenção!
Qualquer uso indevido é proibido.

2.3 Indicações gerais de segurança

 > Respeite impreterivelmente as seguintes indicações 
de segurança.

Comportamento em caso de emergência caso surja 
cheiro a gás
Devido a uma anomalia pode haver uma fuga de gás e 
provocar perigo de intoxicação e explosão. Em caso de 
cheiro a gás em edifícios, por favor proceda do seguinte 
modo:

 > Evite os locais onde sinta cheiro a gás.
 > Se possível, abra bem as portas e as janelas e provo-

que uma corrente de ar.
 > Evite chamas abertas (por ex. isqueiros, fósforos).
 > Não fume.
 > Não accione interruptores eléctricos, fichas, campai-

nhas, telefones e outros sistemas de intercomunica-
ção em casa.

 > Feche o dispositivo de bloqueio do contador do gás 
ou o dispositivo principal de corte.

 > Se possível, feche a torneira de corte dos gases de 
exaustão no aparelho.

 > Avise os outros moradores, chamando ou batendo nas 
portas.

 > Saia do edifício.
 > Caso consiga ouvir a fuga de gás, saia imediatamente 

do edifício e impeça a entrada de terceiros.
 > Alerte os bombeiros e a polícia a partir do exterior do 

edifício.
 > Contacte o serviço de prevenção da empresa fornece-

dora de gás a partir de uma ligação telefónica no 
exterior do edifício.

Evitar o perigo de explosão ou de deflagração
 > Não utilize ou guarde matérias explosivas ou de fácil 

inflamação (por ex. gasolina, tintas, etc.) no mesmo 
local da instalação do aparelho.

2 Segurança
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 > Não coloque quaisquer dispositivos de segurança fora 
de serviço, nem efectue manipulações que possam 
pôr em causa o seu funcionamento correcto.

Danos materiais devido a corrosão
Para evitar o aparecimento de corrosão no aparelho e 
também no sistema de gases de exaustão, tenha em 
atenção o seguinte:

 > Não utilize sprays, solventes, detergentes com cloro, 
tintas, colas, etc., nas proximidades do aparelho.

Em circunstâncias desfavoráveis, estas substâncias
podem causar corrosão.

Instalação e regulação
A instalação do aparelho só pode ser realizada por um 
técnico instalador especializado e qualificado para o 
efeito. Ao fazê-lo, o instalador tem de respeitar as dispo-
sições, normas e directivas em vigor.
Além disso, também é responsável pela inspecção/manu-
tenção e reparação do aparelho, bem como pela altera-
ção do fluxo de gás regulado.
Nos seguintes casos, o aparelho só pode funcionar com 
a envolvente frontal fechada e com o sistema de ar/
gases de exaustão completamente instalado e fechado:
 – na colocação em funcionamento,
 – na realização de testes,
 – em funcionamento contínuo.

Caso contrário, e sob condições de funcionamento des-
favoráveis, poderá haver perigo físico ou perigo de vida 
ou poderão ocorrer danos materiais.

A proibição de fazer alterações também se aplica às 
características construtivas na área circundante do apa-
relho enquanto estas influenciarem o funcionamento 
seguro do aparelho.
Exemplos para isso são:
 – As aberturas para ar de alimentação e gases da com-

bustão têm de ser mantidas abertas. Tenha atenção 
que, por ex. as coberturas sobre as aberturas sejam 
removidas após os trabalhos na fachada exterior.

Para alterações no aparelho ou na área circundante é 
necessário, em todos os casos, consultar o fabricante / 
representante ou o serviço técnico oficial da marca, res-
ponsável por isso.

Evitar o perigo de queimaduras
A água que sai da torneira da água quente pode estar a 
uma temperatura tão elevada que, em determinadas cir-
cunstâncias, pode causar queimaduras. No caso das 
crianças, o limiar de temperatura que pode resultar em 
queimaduras é inferior ao dos adultos.

 > Regule a temperatura da água quente de forma a 
satisfazer as suas necessidades e não mais do que 
isso.

3 Descrição do produto

3.1 Informação geral

Os aparelhos atmoMAG exclusive 11-4/0 ETe e 14-4/0 ETe 
estão prontos a ser instalados; só necessitam de ser 
conectados aos tubos, à conduta dos gases de exaustão 
e à rede de corrente alternada. Eles servem para abaste-
cer um ou vários pontos de água, por ex. lavatório, 
duches e banheiras, com água quente.
Os aparelhos têm de ser ligados a uma conduta dos 
gases de exaustão, através da qual o ventilador interno 
do aparelho efectua a saída do ar.
Estes dispõem de um dispositivo de ignição e de monito-
rização para o queimador principal; desta forma o con-
sumo de gás é menor devido à supressão de uma chama 
de ignição permanentemente acesa.

Os esquentadores a gás estão equipados com um limita-
dor de segurança da temperatura, que evita a continua-
ção do serviço do aparelho em caso de sobreaqueci-
mento do permutador.

Os aparelhos podem ser adaptados ao tipo de gás dispo-
nível. Consulte o seu instalador / serviço técnico oficial 
para a reconversão do aparelho para um outro tipo de 
gás.

A designação exacta do seu aparelho foi anotada pelo 
instalador nos dados técnicos no manual de instalação 
(consulte o cap. 10).

Segurança 2
Descrição do produto 3
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3.2 Características especiais do produto

Os aparelhos estão equipados com sensores de débito 
sensíveis (roda-hélice com sensor electrónico), que colo-
cam o aparelho em serviço mesmo com um débito de 
caudal de água reduzido. Para além disso, os aparelhos 
possuem um adaptador de potência regulado electroni-
camente, que assegura que o fluxo de gás seja alterado 
de forma contínua (na zona de 30 % até 100 %) em fun-
ção do caudal de água que corre. Desta forma, a tempe-
ratura de saída é mantida constante independentemente 
da quantidade de pontos de água e das oscilações da 
pressão da água da rede e da temperatura de entrada.
Devido a estas características do equipamento resultam 
as seguintes vantagens de utilização:
 – O aparelho só consome o gás que é necessário para a 

solicitação do momento. Desta forma é obtida uma 
temperatura de saída constante em toda a área das 
tomadas de água do aparelho.

 – A utilização de baterias mistas do termóstato e 
 torneiras misturadoras é possível sem qualquer 
 restrição. 

 – Os aparelhos também podem ser utilizados para o 
abastecimento de pontos de água em que haja pouca 
tiragem de água, por ex. bidets, onde são possíveis 
débitos de água quente a partir de 2,2 l/min com uma 
temperatura de saída constante.

 – Os aparelhos também podem ser utilizados sem qual-
quer problema em zonas em que as pressões de abas-
tecimento são baixas (a partir de 0,02 MPa (0,2 bar).

4 Indicações para a instalação e 
serviço

4.1 Exigências ao local de instalação

Os esquentadores a gás são instalados na parede, prefe-
rencialmente nas proximidades da tomada de água habi-
tual e da conduta dos gases de exaustão.
Podem ser instalados por ex. em casas, arrecadações ou 
divisões multiúsos. Pergunte ao técnico especializado 
quais as normas nacionais actualmente vigentes que 
têm de ser respeitadas.
É proibida a instalação e utilização do esquentador a gás 
em veículos, como por ex. autocaravanas e roulottes. As 
unidades que estão instaladas de forma permanente e 
estacionária não são consideradas como veículos.
No local de instalação não pode haver qualquer hipótese 
de formação de gelo. Se tal não puder ser assegurado, 
respeite as medidas de protecção anticongelante referi-
das.

i
 Para possibilitar a realização dos trabalhos de 

manutenção regulares, mantenha uma distân-
cia lateral mínima de 30 mm em relação ao 
aparelho.

4.2 Conservação

 > Limpe as envolventes do aparelho com um pano 
húmido e um pouco de sabão.

i
 Não utilize quaisquer produtos abrasivos ou 

de limpeza que possam danificar as envolven-
tes ou os elementos de comando em plástico.

4.3 Reciclagem e eliminação

Tanto o esquentador a gás como a embalagem são 
 compostos, na sua maioria, por materiais recicláveis.

4.3.1 Aparelho

O esquentador a gás e respectivos acessórios não per-
tencem ao lixo doméstico. Assegure-se de que o seu 
aparelho antigo e, eventualmente, os acessórios existen-
tes são eliminados adequadamente.

4.3.2 Embalagem

A eliminação da embalagem de transporte é feita 
pela empresa técnica responsável pela instalação do 
aparelho. 

i
 Respeite as normas legais nacionais aplicá-

veis.

3 Descrição do produto
4 Indicações para a instalação e serviço
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4.4 Conselhos para poupar energia

Temperatura da água quente moderada
A água quente só deve ser aquecida até à temperatura 
necessária para a utilização. O aquecimento para além 
desta temperatura provoca um consumo desnecessário 
de energia, e, no caso de temperaturas da água quente 
superiores a 60 °C, uma acumulação acentuada de cal-
cário.

Consumo consciente da água
Um consumo consciente da água pode diminuir conside-
ravelmente os custos a ele associados. Por exemplo, 
tomar duche em vez de banho de imersão: enquanto que 
para um banho de imersão são necessários aprox. 
150 litros de água, um duche equipado com torneiras 
modernas e economizadoras de água, necessita apenas 
de um terço deste caudal de água. Para além disso: uma 
torneira de água a gotejar desperdiça até 2000 litros de 
água, um autoclismo com fugas até 4000 litros de água 
por ano. Comparativamente uma junta nova custa ape-
nas poucos cêntimos.

5 Operação

5.1 Vista geral dos elementos de comando

16

7

5

2

3

4

Fig. 5.1  Vista geral

Legenda
1 Interruptor principal LIGADO/DESLIGADO
2 Display digital (temperatura pré-seleccionada/código de avaria)
3 Ligação de água fria
4 Conexão do gás
5 Ligação de água quente
6 Selector de temperatura 
7 Led luminoso de indicação de serviço

Indicações para a instalação e serviço 4
Operação 5
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5.2  Medidas antes da colocação em 
funcionamento

3

4

Fig. 5.2  Dispositivos de bloqueio

 > Abra a válvula de corte do gás (4) do aparelho pres-
sionando e rodando o manípulo para a esquerda até 
ao batente (um quarto de volta).

 > Abra a válvula de bloqueio na ligação de água fria (3) 
do aparelho com uma chave de fendas.

5.3  Colocação em funcionamento

Se o tubo de ligação à rede deste aparelho ficar danifi-
cado, tem de ser substituído pelo fabricante / represen-
tante, pelo seu serviço a clientes ou por um técnico 
especializado qualificado, para evitar riscos.

 > Rode o interruptor principal (1) para LIGADO (I). O 
esquentador a gás fica operacional.

1

Fig. 5.3  Colocação em funcionamento

O funcionamento do display digital é activado. Após 
aprox. 1 s. a indicação muda para a temperatura definida. 
Simultaneamente o ventilador entra em serviço durante 
aprox. 15 segundos.

 > Coloque o selector de temperatura numa posição 
intermédia.

Quando retira pela primeira vez água quente após a 
colocação em funcionamento, o aparelho ajusta-se auto-
maticamente às condições locais no espaço de aprox. 
5 minutos. De seguida, pode alterar à sua vontade a 
definição da temperatura.

i
 No caso de eventuais fugas na área da tuba-

gem de água quente entre o aparelho e as 
tomadas de água, feche de imediato a válvula 
de corte da água fria existente no aparelho 
com uma chave de fendas, ver secção 5.6 
Colocação fora de funcionamento. Solicite ao 
instalador / técnico especializado e qualifi-
cado que elimine as fugas.

5 Operação
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5.4 Produção de água quente

5.4.1 Tirar água quente

a
 Perigo!
Perigo de queimaduras!
Temperaturas da água quente acima de 60 °C 
podem causar queimaduras.

 > Regule a temperatura da água quente de 
forma que seja apenas suficiente para 
satisfazer as suas necessidades.

 > Abra a torneira da água quente na tomada de água, 
por ex. lavatório, lava-loiças, para que o esquentador 
a gás entre automaticamente em serviço e forneça 
água quente. A temperatura definida é indicada e o 
led luminoso de indicação de serviço passa a verde 
enquanto o queimador está em serviço.

i
 Se o esquentador a gás não entrar em serviço 

quando tenta tirar água quente, verifique se a 
válvula de bloqueio instalada antes da tor-
neira de água está totalmente aberta ou se o 
interruptor principal está na posição de 
LIGADO (I).

i
 Também pode suceder que o filtro instalado 

na torneira de água esteja sujo. Pode desmon-
tar o filtro para o limpar. No caso de calcifica-
ção, recomendamos a limpeza do filtro com 
um produto que remova o calcário (por ex. 
vinagre).

Quando fecha a torneira da água quente o esquentador 
a gás desliga-se automaticamente.

5.4.2 Regular a temperatura da água

6

Fig. 5.4  Regular a temperatura da água

O aparelho fornece a água a uma temperatura cons-
tante.
Pode variar a temperatura da água com o selector de 
temperatura (6):
 – Rodar a selector de temperatura para a direita : 

temperatura mais alta.
 – Rodar o selector de temperatura para a esquerda

: temperatura mais baixa.
Quando roda o regulador da temperatura, a temperatura 
definida é exibida na saída do aparelho.

i
 A temperatura nas tomadas de água individu-

ais pode divergir ligeiramente da temperatura 
exibida.

Também pode alterar a temperatura da água enquanto 
retira água quente.

Operação 5



10 Manual de instruções atmoMAG exclusive 11-4/0 ETe, 14-4/0 ETe 0020150356_00

5.5 Eliminação de falhas

Uma "Falha" é sinalizada visualmente através da indica-
ção F, seguida de um número, por ex. F1, e através da luz 
de controlo (led luminoso pisca a vermelho). A luz de 
controlo e a indicação do mostrador piscam alternada-
mente.
Como utilizador só pode tentar eliminar as seguintes 
falhas. Se forem exibidas outras mensagens de falha 
diferentes das mencionadas de seguida, terá de informar 
o técnico especializado.

i
 Se entrar em contacto com o seu técnico 

especializado, mencione sempre o último 
código da avaria indicado (F.xx). 

Mensagem de falha Causa Eliminação

Nenhuma indicação Interrupção da alimentação de ten-
são de rede.

Verifique se o respectivo fusível automático está ligado ou 
se o fusível está em ordem. O aparelho liga-se novamente 
de forma automática quando a tensão de rede é restabele-
cida.

O led luminoso de indicação de ser-
viço não acende, a temperatura defi-
nida é indicada.

O queimador não entra em serviço. Informe o serviço técnico a clientes.

F28 Interrupção da alimentação de gás. Verifique se a válvula de corte do gás existente no apare-
lho está aberta. Coloque o aparelho fora de serviço (0) 
rodando o interruptor principal e de seguida novamente 
em serviço (I). 
Se a falha tiver sido eliminada, o aparelho religa-se auto-
maticamente assim que um ponto de tiragem de água 
quente for aberto. Se a falha persistir, informe o serviço 
técnico a clientes. 

Tab. 5.1  Solução de falhas

Especialmente na primeira colocação em serviço e após 
um longo período de não utilização, poderá ser necessá-
rio eliminar várias vezes as "interferências" do aparelho 
em determinadas circunstâncias e dependendo das con-
dições de instalação, antes que este se acenda automati-
camente. Respeite o cap. 5.3 Colocação em funciona-
mento.
A temperatura definida é exibida no display digital 
quando a falha estiver eliminada. O esquentador a gás 
entra novamente em serviço de forma automática.

Se o aparelho exibir novamente uma falha, consulte um 
técnico especializado para obter mais informações.

a
 Perigo!
Perigo de danos devido a alterações 
 inadequadas!
As alterações inadequadas podem causar 
situações perigosas.

 > Em caso algum tente alterar ou manipular 
por si próprio o esquentador a gás ou 
outras peças da instalação.

 > Nunca tente realizar por si próprio traba-
lhos de manutenção e de reparação no 
aparelho.

 > Solicite estes serviços a um instalador / 
técnico especializado e qualificado ou o 
serviço técnico a clientes.

O esquentador a gás só deve ser colocado novamente 
em serviço depois de a falha ter sido eliminada por um 
técnico especializado.

5 Operação
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5.6 Colocação fora de funcionamento

3

4

1

Fig. 5.5  Colocação fora de funcionamento

 > Rode o interruptor principal (1) para DESLIGADO 
(posição 0).

A alimentação de gás para o queimador do esquentador 
a gás está agora fechada.

 > Feche a válvula de corte na conexão do gás (4) do 
aparelho, rodando o manípulo para a direita até ao 
batente (um quarto de volta).

 > Feche a válvula de bloqueio na ligação de água fria 
(3) do aparelho rodando para a direita com uma 
chave de fenda até ao batente.

5.7 Protecção anticongelante

No caso de existir perigo de congelamento, é necessário 
esvaziar o esquentador a gás. Tal verifica-se quando, por 
ex., existe o perigo dos tubos de água quente congela-
rem. Neste caso, proceda como descrito de seguida, ver 
fig. 5.5 Colocação fora de funcionamento:

 > Rode o interruptor principal (1) para DESLIGADO 
(posição 0).

 > Feche a válvula de corte na conexão do gás (4).
 > Feche a válvula de bloqueio na ligação de água fria 

(3) do aparelho rodando para a direita com uma 
chave de fendas e solte a ligação para o aparelho.

 > Abra todas as torneiras de água quente conectadas 
ao esquentador a gás, para que o aparelho e o tubo 
se esvaziem completamente.

 > Deixe as torneiras de água abertas e o tubo de ali-
mentação de água fria desapertado, até à altura em 

que possa reencher o aparelho para o serviço depois 
de já não haver perigo de congelamento.

i
 Ao encher posteriormente o esquentador a 

gás, coloque-o novamente em serviço 
somente depois de abrir a válvula de bloqueio 
na ligação de água fria do aparelho (3) e de 
sair água pelas torneiras de água quente 
abertas. Desta forma, é assegurado que o 
esquentador a gás está devidamente cheio de 
água.

5.8 Manutenção

Para garantir a operacionalidade e segurança contínua, 
a fiabilidade e uma vida útil prolongada é imprescindível 
que o aparelho seja sujeito a uma inspecção/manuten-
ção anual por um técnico especializado. 

a
 Perigo!
Perigo de ferimentos e danos materiais 
devido a manutenção e reparação 
 incorrectas!
A realização de uma manutenção não autori-
zada ou incorrecta pode prejudicar a segu-
rança de funcionamento dos aparelhos.

 > Não tente, jamais, efectuar por si próprio, 
trabalhos de manutenção ou reparações 
nos seus aparelhos.

 > Solicite estes serviços a um trabalhador 
especializado reconhecido.

6 Garantia

A garantia deste produto está ao abrigo da legislação 
em vigor.

Operação 5
Garantia 6
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1 Notas relativas à documentação

As instruções que se seguem correspondem a indica-
ções presentes ao longo de toda a documentação. Em 
combinação com este manual de instalação são válidos 
outros documentos. Não nos responsabilizamos por 
danos resultantes do incumprimento deste manual. 

Atenção aos documentos a serem respeitados
 > Aquando da instalação, tenha impreterivelmente em 

atenção todos os manuais de instalação das partes e 
componentes da instalação. 

Estes manuais de instalação acompanham os respecti-
vos componentes da instalação e componentes acessó-
rios.

 > Observe ainda os manuais do utilizador que acompa-
nham os componentes da instalação.

1.1 Guardar a documentação

 > Entregue estas instruções de uso e de instalação, bem 
como todos os documentos a serem respeitados e, 
eventualmente, os meios auxiliares necessários ao uti-
lizador da instalação. 

Este será responsável pela sua conservação para que os 
manuais e os meios auxiliares estejam disponíveis em 
caso de necessidade.

1.2 Símbolos utilizados

De seguida encontram-se explicados os símbolos utiliza-
dos no texto:

i Símbolo de uma indicação útil e outras 
informações

 >   Símbolo para uma actividade necessária

1.3 Validade das instruções

Este manual de instruções é válido exclusivamente para 
os aparelhos com os seguintes números de artigo:

Aparelho Modelo N.º art.

MAG PT 11-4/0 ETe B22P, B52
0010015445,
0010015446

MAG PT 14-4/0 ETe B22P, B52
0010015447,
0010015448

Tab. 1.1 Designações dos aparelhos e dos tipos

Poderá consultar o número de artigo do seu aparelho na 
chapa de características do mesmo.

1.4 Símbolo CE

O símbolo CE certifica que os aparelhos indica-
dos na lista de modelos disponíveis estão em 
conformidade com:

 – Directiva sobre aparelhos a gás (directiva 2009/142/
CE)

 – Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 
com a classe de valor-limite B (directiva 2004/108/
CE)

 – Directiva sobre baixa tensão (directiva 2006/95/CE) 

A utilização das seguintes referências com os aparelhos 
atmoMAG exclusive ETe está presente na certificação: 
0020048395 (conduta horizontal dos gases de exaus-
tão), 0020048396 (adaptador para conduta dos gases 
de exaustão vertical), 300941 (protecção contra vento), 
300817 (prolongamento), 300818/300834/0020048397 
(curvas).

Notas relativas à documentação 1



2  Segurança

2.1 Indicações de segurança e de aviso

Aquando da instalação do atmoMAG exclusive respeite 
as indicações gerais de segurança e de aviso indicadas 
em qualquer trabalho.

2.1.1 Classificação das indicações de aviso 
relativas ao manuseamento

As indicações de aviso estão divididas, tal como a seguir 
indicado, com sinais de perigo e palavras de sinal, tendo 
em conta a gravidade do perigo possível:

Símbolo de 
aviso

Palavra de 
sinal

Esclarecimento

a Perigo!
Perigo eminente de vida 
ou perigo de danos pessoais 
graves

e Perigo!
Perigo de vida devido a 
choque eléctrico

a Aviso!
Perigo de danos pessoais 
ligeiros

b Cuidado!
Risco de danos materiais ou 
danos para o ambiente

Tab. 2.1 Significado dos símbolos de aviso e palavras de sinal

2.2 Utilização adequada

Os esquentadores a gás Vaillant da série MAG foram 
construídos de acordo com os mais recentes avanços 
tecnológicos e as normas de segurança técnica em vigor. 
Contudo, em caso de utilização não adequada ou incor-
recta poderão ocorrer perigos para a vida e a integri-
dade física do utilizador ou de terceiros ou danos no 
aparelho e noutros bens materiais.
Os esquentadores a gás Vaillant da série MAG não estão 
destinados a ser utilizados por pessoas (incluindo crian-
ças), com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas 
reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimen-
tos, excepto se a pessoa responsável pela sua segurança 
as supervisione ou as instrua na sua utilização.
Não se deve permitir que as crianças tenham acesso ao 
aparelho nem brinquem com ele.
Os esquentadores a gás foram especialmente concebi-
dos para a produção de água quente. 
A utilização dos esquentadores a gás Vaillant da série 
MAG em veículos é considerada uma utilização inade-
quada. As unidades que estão instaladas de forma per-

manente e estacionária (chamada instalação estacioná-
ria) não são consideradas como veículos.
Qualquer outra utilização que não a descrita no presente 
manual ou qualquer utilização que ultrapasse a utiliza-
ção aqui descrita é considerada como inadequada. Qual-
quer utilização não doméstica, isto é, comercial ou 
industrial também é considerada inadequada. O fabri-
cante/fornecedor não se responsabiliza pelos danos daí 
resultantes. O risco é suportado exclusivamente pelo uti-
lizador.
A utilização adequada abrange o seguinte:
 – o cumprimento das instruções fornecidas para o ser-

viço, instalação e manutenção do produto Vaillant 
assim como para outros componentes e acessórios da 
instalação

 – o cumprimento de todas as condições de inspecção e 
manutenção mencionadas no manual.

O esquentador a gás tem de ser instalado por um téc-
nico especializado e qualificado para o efeito, sendo res-
ponsável pelo cumprimento das normas, regras e directi-
vas em vigor.

a
 Atenção!

Qualquer uso indevido é proibido.

2.3 Indicações gerais de segurança

Instalação e regulação
A colocação, os trabalhos de regulação, bem como a 
manutenção e as reparações do aparelho apenas podem 
ser realizadas por um instalador / técnico especializado 
e qualificado para o efeito.

Comportamento em caso de emergência caso surja 
cheiro a gás
Devido a uma anomalia pode haver uma fuga de gás e 
provocar perigo de intoxicação e explosão. Em caso de 
cheiro a gás em edifícios, por favor proceda do seguinte 
modo:

 > Evite os locais onde sinta cheiro a gás.
 > Se possível, abra bem as portas e as janelas e provo-

que uma corrente de ar.
 > Evite chamas abertas (por ex. isqueiros, fósforos).
 > Não fume.
 > Não accione interruptores eléctricos, fichas, campai-

nhas, telefones e outros sistemas de intercomunica-
ção em casa.

 > Feche o dispositivo de bloqueio do contador do gás 
ou o dispositivo principal de corte.

 > Se possível, feche a válvula de corte do gás no apare-
lho.

 > Avise os moradores, chamando ou batendo nas portas.
 > Saia do edifício.
 > Caso consiga ouvir a fuga de gás, saia imediatamente 

do edifício e impeça a entrada de terceiros.

2 Segurança
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 > Alerte o serviço de prevenção da empresa fornece-
dora de gás a partir de uma ligação telefónica no 
exterior do edifício.

 > Alerte a polícia e os bombeiros a partir do exterior do 
edifício.

Evitar perigos devido a choque eléctrico
Uma instalação incorrecta pode provocar perigo de vida 
devido a choque eléctrico.

 > Utilize apenas o cabo de ligação previamente insta-
lado.

Danos materiais devido a utilização incorrecta e/ou 
ferramenta inadequada
A utilização incorrecta e/ou as ferramentas inadequadas 
podem provocar danos materiais (por ex. fugas de 
água).

 > Para apertar ou soltar uniões roscadas, utilize apenas 
chaves de bocas adequadas.

 > Não utilize alicates para tubos, prolongamentos, etc..

Fugas devido a tensões mecânicas
Uma instalação incorrecta pode provocar fugas. Os 
tubos de plástico para a ligação de água quente e/ou fria 
têm de resistir a temperaturas até 95 °C e a pressões 
até 1 MPa (10 bar).

 > Para evitar fugas, certifique-se de que não existem 
tensões mecânicas nos tubos!

 > Não pendure cargas (por ex. vestuário) nos tubos.

Alterações na área circundante do aparelho
Não é permitido efectuar alterações nos seguintes dis-
positivos, caso possam prejudicar a segurança de funcio-
namento do aparelho:
 – no próprio aparelho,
 – nos tubos para o gás, ar de alimentação, água e cor-

rente
 – nas derivações do gás de exaustão,
 – nas características construtivas.

Evitar danos materiais
Os vapores agressivos ou vapores de gordura podem 
danificar o aparelho.

 > Não instale o aparelho em locais com atmosferas 
agressivas ou vapores de gordura.

 > Certifique-se de que o aparelho não é exposto a vapo-
res de gordura nem a atmosferas com elevado teor de 
pó.

2.4 Normas

A instalação do esquentador a gás só pode ser realizada 
por um instalador / técnico especializado e qualificado.
Este responsabiliza-se pela instalação e a primeira colo-
cação em funcionamento adequada do aparelho. 
A instalação eléctrica só pode ser realizada por um téc-
nico especializado com formação.

Para a instalação respeitar especialmente as leis, regula-
mentos, normas técnicas, normas e prescrições na ver-
são actualmente em vigor.

Segurança 2
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3  Descrição do aparelho

3.1 Chapa de características

A chapa de características encontra-se na parte poste-
rior do painel de comandos, que pode ser aberta para a 
frente e para baixo.
Para abrir o painel de comandos, proceda do seguinte 
modo:

1.

2.

3.

Fig. 3.1  Desmontar a envolvente frontal do aparelho

 > Desaperte os dois parafusos na parte inferior do 
esquentador a gás (1.).

 > Puxe a envolvente frontal do aparelho para a frente 
(2.) e empurre-a para cima, para fora dos dois supor-
tes (3.).

 > Desaperte o parafuso de fixação do painel de coman-
dos e abra o painel de comandos para a frente e para 
baixo.

As indicações na chapa de características do aparelho 
têm o seguinte significado:

Símbolo Significado

MAG Categoria do produto 

PT Designação do país 

XX-4/0 Potência do aparelho XX em l/min relativamen-
te a 25 K; modelo com conduta de ar/gases de 
exaustão (4 = atmosférico com ventilador); 
geração do aparelho

atmoMAG Série do produto

Modelo Tipo de conduta dos gases de exaustão e ali-
mentação do ar de combustão

B22P Aparelho a gás dependente do ar ambiente 
com um ventilador (saída dos gases de exaus-
tão sob sobrepressão)

B52 Aparelho a gás atmosférico com um ventilador 
e sistema de tubagem dos gases de exaustão.

cat. II 
2H 3+

Identificação do tipo de gás:
aparelho de múltiplos gases para gás natural e 
gás butano/propano

2H Família de gás Gás Natural

G 20 – 
0,002 MPa 
(20 mbar)

Gás natural com pressões de gás permitidas

3+ Família de gás Butano/Propano

G 30/31 – 
0,0028 - 0,003/
0,0037 MPa 
(28-30/37 mbar)

Gás Butano/Propano com pressões de gás per-
mitidas

Símbolo Significado

P
nom.

Potência térmica máxima

P
min.

Potência térmica mínima

Q
nom.

Carga térmica máxima

Q
min

. Carga térmica mínima

pw
 max.

Pressão de água máxima permitida

230V~ 50Hz 
78 W

Tensão de alimentação/
Potência absorvida

IPX4D Classe de protecção

CE 1312 Organismo de certificação

1312BP4018 Número de certificação do produto:
atmoMAG 11-4/0 e 14-4/0

xxXXxxXXXXXX
<<<<xxxxxxxxxxNx

Número de fabrico

Tab. 3.1  Chapa de características 

a
 Perigo!
Perigo de explosão devido ao tipo de gás 
errado!
O tipo de gás errado pode causar situações 
perigosas.

 > Antes da colocação em funcionamento do 
aparelho compare as indicações da chapa 
de características relativas ao tipo de gás 
definido com o tipo de gás local.

 > Assinale impreterivelmente o tipo de aparelho e o 
tipo de gás com que o aparelho funciona na tab. 
 Valores do gás na secção 10 Dados técnicos.

 > Volte a levantar o painel de comandos.
 > Feche a estrutura.

3 Descrição do aparelho
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3.2  Ligações

a
 Perigo!
Perigo de queimadura e de danos devido à 
saída de água quente ou fria!
Uma instalação incorrecta pode provocar 
fugas. Os tubos de plástico para a ligação de 
água quente e/ou fria têm de resistir a tempe-
raturas até 95 °C e a pressões até 1 MPa 
(10 bar).

 > Para evitar fugas, certifique-se de que não 
existem tensões mecânicas nos tubos. 

 > Estabeleça as ligações de água fria e água 
quente sem existirem pontos de tensão.

Ligações do aparelho:
 – Água 3/4"
 – Gás 1/2"
 – Ligação de rede 230 V 50 Hz em forma sinusoidal, 

cabo de alimentação mín. 3 x 1,5 mm2, fusível 16 A

 > Determine o local de instalação do aparelho.
 > Instale os tubos de gás e de água quente nos pontos 

de conexão do aparelho.

Para a execução de trabalhos de manutenção no apare-
lho, mantenha uma distância mínima de 30 mm entre a 
parede lateral do aparelho e a parede da divisão.

3.3   Módulos

15

16

17

12

2

1

4

5

7

9

6

8

3

10

11

20

21

22

Fig. 3.3  atmoMAG 11-4/0, 14-4/0

Legenda 
1 Interruptor da pressão de diferença
2 Cobertura colectora dos gases de exaustão
3 Permutador de calor (corpo de aquecimento do aparelho)
4 Câmara de combustão (corpo de aquecimento do aparelho)
5 Eléctrodo de ignição 
6 Queimador
7 Ignição electrónica
8 Válvula do gás
9 Sensor de débito
10 Ligação de água fria
11 Conexão do gás
12 Ligação de água quente
15 Sensor de temperatura
16 Eléctrodo de monitorização
17 Limitador de segurança da temperatura
20 Ventilador
21 Câmara de ar fresco
22 Conduta dos gases de exaustão

Descrição do aparelho 3
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4 Montagem

4.1 Material fornecido

– Conjunto de ligação composto por:
– Peça de ligação à parede para a água fria com válvu-

la de bloqueio
– Peça de ligação à parede para a água quente
– Mangueira de ligação flexível para a água fria
– Dois limitadores do caudal de água para a água fria
– Filtro para a água fria
– Mangueira de ligação flexível para a água quente
– Juntas, buchas, parafusos
– Adaptador Conduta dos gases de exaustão (horizon-

tal e vertical)
– Anéis redutores dos gases de exaustão
– Documentos do aparelho

– Calha de fixação

4.2 Exigências ao local de instalação

Para a escolha do local de instalação, tenha atenção às 
seguintes indicações:
– O esquentador a gás só pode ser instalado num 

local suficientemente ventilado.
– A parede em que o esquentador a gás será mon-

tado deverá ter uma capacidade de carga sufi-
ciente de forma a suportar o peso do esquentador 
a gás já operacional.

– Os elementos de fixação fornecidos poderão não 
corresponder às exigências da parede de instala-
ção. Neste caso, os elementos de fixação necessá-
rios terão de ser providenciados pelo instalador / 
técnico especializado e qualificado e de acordo 
com as exigências da parede de instalação.

– No local de instalação não pode haver qualquer 
possibilidade de formação de gelo. Se tal não puder 
ser assegurado, respeite as medidas de protecção 
anticongelante referidas. (ver cap. 5.7 do manual 
de instruções.)

– Seleccione o local de instalação de forma a que 
seja possível dispor a tubagem de forma apro-
priada (alimentação de gás, admissão e descarga 
de água).

– É proibida a utilização do esquentador a gás em 
veículos, como por ex. autocaravanas e roulottes. 
As unidades que estão instaladas de forma perma-
nente e estacionária não são consideradas como 
veículos.

b
 Cuidado!
Perigo de danos para o aparelho.
Os vapores agressivos ou vapores de gordura 
podem danificar o aparelho.

 > Não instale o aparelho em locais com vapo-
res agressivos ou vapores de gordura.

 > Certifique-se de que o aparelho não é 
exposto a vapores de gordura nem a 
atmosferas com elevado teor de pó.

i
 Para possibilitar a realização dos trabalhos de 

manutenção regulares, mantenha uma distân-
cia lateral mínima de 30 mm em relação ao 
aparelho.

 > Informe o cliente sobre estas exigências.

4 Montagem
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4.3 Dimensões

B

G F F

E

I

H

J
KL

M

N

O

C D

P

A

Q

R

Fig. 4.1  Desenho dimensional atmoMAG 11-4/0 e 14-4/0

 Medida mm  Medida mm

a 80 J 627

b 250 K 61

C 682 l 55

D 697 m 35

e 200 N 50

F 30 O 276

G 352 P 141

H 266 Q 98

i 167 R 861

Tab. 4.1 atmoMAG 11-4/0 e 14-4/0

Montagem 4



10 Manual de instalação atmoMAG exclusive 11-4/0 ETe, 14-4/0 ETe 0020150356_00

4.4 Instalação prévia na parede

60 60 60 60

a

1

2
cb

13 3

2

A B

Fig. 4.3  Instalações prévias na parede

Legenda
1 Ligação da água quente R 1/2
2 Conexão do gás
3 Ligação de água fria R 1/2

A figura mostra a posição das ligações na:
A Instalação por baixo do reboco
B Instalação por cima do reboco

Com a utilização dos acessórios Vaillant é possível man-
ter as instalações prévias existentes na parede ou efec-
tuar a instalação como representado.

As medidas da distância recomendadas aplicam-se a 
todos os tipos de aparelho:
a = 112 mm
b = 105 mm
c =  120 mm

4.5 Acessórios 

N.º art. Designação

305865 Torneira esférica 1/2" de passagem

305866 Torneira esférica 1/2" de canto

4.6 Montagem do aparelho

Para instalar o esquentador a gás tem de retirar pri-
meiro a placa dianteira da estrutura, a placa dianteira da 
câmara de baixa pressão e a seguir as peças laterais da 
estrutura. Estas deverão ser recolocadas depois de con-
cluídos os trabalhos.

4.6.1 Retirar e colocar a envolvente frontal do 
aparelho

1.

2.

3.

Fig. 4.4  Desmontar a envolvente frontal do aparelho

 > Desaperte os dois parafusos na parte inferior do 
esquentador a gás. (1.)

 > Puxe a envolvente frontal do aparelho para a frente 
(2.) e empurre-a para cima, para fora dos dois supor-
tes (3.).

 > Desaperte o parafuso para a fixação do painel de 
comandos e abra o painel de comandos para a frente 
e para baixo.

 > Depois de concluídos os trabalhos de montagem e de 
manutenção, instale a envolvente frontal do aparelho 
pela sequência inversa.

4.6.2 Retirar e colocar a placa dianteira da câmara 
de baixa pressão

1. 2.

3.

Fig. 4.5  Desmontar a placa dianteira (câmara de ar fresco)

 > Desenrosque os parafusos para a fixação da placa 
dianteira da câmara de baixa pressão na parte da 
frente do esquentador a gás.

 > Puxe a placa dianteira para a frente e empurre-a para 
cima, para fora dos dois suportes.

4 Montagem
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4.6.3 Retirar e colocar as peças laterais

Fig. 4.6  Desmontagem das peças laterais.

 > Desmonte o cabo de apoio no painel de comandos.
 > Desaperte os dois parafusos para a fixação das peças 

laterais.
 > Vire um pouco as peças laterais para o lado sobre o 

dispositivo de fixação e retire-as para a frente.
 > Depois de concluídos os trabalhos de montagem e de 

manutenção, instale as peças laterais pela sequência 
inversa.

i
 Ao reinstalar, certifique-se de que as peças 

laterais encaixam em todos os suportes.

4.6.4 Instalar a calha de fixação

A calha de fixação fornecida serve para suspender o 
esquentador a gás na parede. Para facilitar a montagem 
é fornecido um modelo de montagem juntamente com o 
aparelho.

 > Determine o local de instalação, ver secção 4.2 Exi-
gências ao local de instalação.

 > Faça os furos para os parafusos de fixação de acordo 
com as indicações das medidas existentes na figura 
na secção 4.3 Dimensões.

 > Aparafuse bem a calha de fixação na parede com 
material de fixação adequado.

4.6.5 Suspender o esquentador a gás

 > Posicione o esquentador a gás sobre a calha de fixa-
ção.

4.6.6  Instalação em veículos instalados de forma 
permanente e estacionária

i
 Veículos instalados de forma permanente e 

estacionária são veículos recreativos móveis 
e habitáveis, que não cumprem os requisitos 
de construção e utilização como veículo 
 rodoviário.

Indicações relativas ao transporte
Para evitar eventuais cargas sobre o aparelho durante o 
transporte do veículo recreativo para o seu local de ins-
talação, é necessário fixar o atmoMAG com uma barra 
disponível no mercado (por ex. uma ripa de telhado ou 
uma barra de metal).

b
 Cuidado!
Danos materiais devido a falta de uma pro-
tecção de transporte!
Durante o transporte do veículo recreativo 
para o seu local de instalação podem ocorrer 
vibrações (por ex. devido a buracos na 
estrada). Existe o perigo de o atmoMAG sair 
da calha de fixação e ficar danificado.

 > Proteja o atmoMAG contra queda com uma 
barra colocada por cima do aparelho. 

1

Fig. 4.7 Exemplo: colocar a barra como protecção de transporte

 > Escolha uma barra disponível no mercado (1), por ex. 
uma ripa de telhado ou uma barra de metal, com as 
dimensões mínimas de 24x48 mm.

 > Meça as distâncias entre a parede e o aparelho. 
 – A barra de protecção tem de ficar o mais alinhada 

possível com a aresta superior do atmoMAG.
 > Adapte a barra de protecção às características cons-

trutivas no local (cortar à medida).
 > Faça pelo menos 2 furos, de preferência 4, na parede 

do veículo recreativo.
 > Fixe a barra de protecção com os parafusos adequa-

dos (consulte a fig. 4.7).

Montagem 4
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5 Instalação

a
 Perigo!
Perigo de intoxicação e explosão!
Uma instalação inadequada pode causar situ-
ações perigosas.

 > Na instalação das ligações, certifique-se de 
que coloca todas as juntas correctamente, 
para não existirem fugas de gás.

a
 Perigo!
Perigo de queimaduras!
Uma instalação inadequada pode causar situ-
ações perigosas.

 > Na instalação das ligações, certifique-se de 
que coloca todas as juntas correctamente, 
para não existirem fugas de água.

4

22

1

3
561

Fig. 5.1  Peças de ligação

Legenda
1 Junta
2 Mangueira de ligação flexível (água quente e água fria)
3 Filtro para a água fria
4 Limitador do caudal de água para a água fria
5  Peça de ligação à parede para a água fria com válvula de 

 bloqueio
6 Peça de ligação à parede para a água quente

5.1 Ligação ao abastecimento de gás

 > Estabeleça a ligação entre a conexão da parede e a 
conexão do aparelho de forma hermética e sem ten-
são com a ajuda de uma válvula de corte de gás.

b
 Cuidado!
Perigo de danos da válvula do gás!
A válvula do gás pode ficar danificada devido 
a pressões elevadas. A pressão de serviço não 
pode exceder os 0,006 MPa (60 mbar).

 > Verifique a estanqueidade da válvula do 
gás com uma pressão máxima de 0,011 MPa 
(110 mbar). 

 > Verifique se o aparelho tem fugas e, se necessário, 
vede-as.

5.2 Ligação ao abastecimento de água

a
 Perigo!
Perigo de queimadura e de danos devido à 
saída de água quente ou fria!
Uma instalação incorrecta pode provocar 
fugas. Os tubos de plástico para a ligação de 
água quente e/ou fria têm de resistir a tempe-
raturas até 95 °C e a pressões até 1 MPa 
(10 bar).

 > Para evitar fugas, certifique-se de que não 
existem tensões mecânicas nos tubos! 
Estabeleça as ligações de água fria e água 
quente sem tensão.

 > Coloque o limitador do caudal de água (4) e, em 
seguida, o filtro de água (3) de acordo com a fig. 5.1 
na ligação da água fria do aparelho.

 > Rode a porca de capa das peças de ligação flexíveis 
sobre as ligações da água do aparelho (água fria e 
quente).

 > Verifique se o aparelho tem fugas e, se necessário, 
vede-as.

5.3  Ligação à conduta dos gases de exaustão

a
 Perigo!
Perigo de incêndio devido à supressão 
da distância de segurança para material 
inflamável!
A conduta dos gases de exaustão pode ficar 
muito quente e inflamar facilmente material 
inflamável.

 > Certifique-se de que não é guardado qual-
quer objecto de material facilmente infla-
mável junto à conduta dos gases de exaus-
tão.

O aparelho foi concebido para uma conduta dos gases 
de exaustão com 80 mm de Ø. O aparelho tem de ser 
ligado a um sistema de tubagem dos gases de exaustão 
que permita a saída dos gases de exaustão sob sobre-

5 Instalação
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pressão e seja estanque relativamente ao local de insta-
lação. A conduta dos gases de exaustão tem de ser 
resistente às temperaturas dos gases de exaustão exis-
tentes.
Recomendamos a utilização dos seguintes acessórios 
Vaillant:

N.º art. Designação

0020048395
Conduta de exaustão horizontal de 1 m com 
curva de 90° e protecção contra vento

300 818 Curva a 87° sem local de medição

300 834 Curva a 45°

300 817 Prolongamento de 1 m

300 941 Protecção contra vento

0020048397 Arco de 90° com local de medição

300 940 Braçadeira de fixação

0020048396 Adaptador com manga de ligação

5.3.1 Instalação com conduta dos gases de 
exaustão horizontal (B22P, B52)

1

2

3

Fig. 5.2  Adaptador para a conduta dos gases de exaustão 

 horizontal

 > Seleccione a guarnição dos gases de exaustão ade-
quada com base na tabela existente no capítulo 5.3.3.

 > Instale a guarnição dos gases de exaustão (2) na 
saída do ventilador (3).

 > Fixe o adaptador fornecido (1) ao aparelho com 
4 parafusos.

 > De seguida, instale a passagem pelo telhado horizon-
tal (1 m) com a curva de 90° e a protecção contra 
vento (acessório: 0020048395).

5.3.2 Instalação com conduta dos gases de 
exaustão vertical (B22P, B52)

1

2

3

Fig. 5.3  Adaptador para a conduta dos gases de exaustão 

 vertical

 > Seleccione a conduta dos gases de exaustão ade-
quada com base na tabela existente no capítulo 5.3.3.

 > Instale a conduta dos gases de exaustão (2) na saída 
do ventilador (3).

 > Instale o anel adaptador fornecido (1) juntamente 
com o acessório 0020048396 no aparelho com os 
parafusos.

5.3.3 Indicações para a instalação final da conduta 
dos gases de exaustão

Consoante a instalação, instale a conduta dos gases de 
exaustão adequada.

Tipo de 
gás

Comprimento do tubo dos gases 
de exaustão Diâmetro Ø

Gás natural
até 1 metro 48 mm

1 metro até 9 metros 52 mm

Gás líquido até 9 metro 46 mm

 > Oriente-se pelas seguintes indicações para calcular o 
comprimento máximo dos tubos:
 – 1 curva a 90° é equivalente a um comprimento de 

tubo de 1 m
 – 1 curva a 45° é equivalente a um comprimento de 

tubo de 0,5 m
 – 1 m de conduta dos gases de exaustão vertical é 

equivalente a 1 m de conduta dos gases de exaus-
tão horizontal

 – A soma dos tubos e curvas instalados não pode 
exceder os 9 m mais 1 curva a 90° mais a protec-
ção contra vento

Instalação 5
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 – A conduta de gases de exaustão tem de ser dis-
posta com uma inclinação de 2 - 3° no sentido des-
cendente para o exterior, para evitar que eventual 
condensado ou água da chuva entre no aparelho.

 – Por cada prolongamento utilize sempre uma braça-
deira de fixação colocada directamente na manga. 
Após cada desvio é necessário colocar uma outra 
braçadeira no prolongamento.

 – A conduta de gases de exaustão pode ser condu-
zida directamente através de uma parede exterior 
ou numa chaminé individual adequada. A ligação a 
um "Shunt" não é permitida.

L

Fig. 5.4  Distância entre a parede e a protecção contra vento, no 

exemplo, em uma passagem pelo telhado horizontal

 > Para assegurar o funcionamento perfeito do aparelho, 
mantenha impreterivelmente a medida L = 135 mm 
(fig. 5.4) ao fazer a instalação.

5.4 Ligação eléctrica

A conexão eléctrica só pode ser realizada por um téc-
nico especializado com formação para esse fim.

a
 Perigo!
Perigo de vida devido a choque eléctrico.
Uma instalação incorrecta pode provocar 
perigo de vida devido a choque eléctrico.

 > Utilize apenas o cabo de ligação previa-
mente instalado.

Se o tubo de ligação à rede deste aparelho ficar danifi-
cado, tem de ser substituído pelo fabricante / represen-
tante, pelo seu serviço a clientes ou por um técnico 
especializado e qualificado, para evitar riscos.

i
 A alimentação de corrente tem de ser em 

forma sinusoidal (corrente alternada).

O esquentador a gás tem a alimentação eléctrica pronta 
a ser ligada.

 > Respeite as normas específicas do país em vigor rela-
tivas a instalações eléctricas.

 > Coloque a ficha na tomada.

i
 O condutor de protecção tem de estar sempre 

conectado. Caso contrário, o aparelho não 
começa a funcionar.

5 Instalação
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5.5 Esquema de ligações
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Fig. 5.5 Esquema de ligações

Legenda

CTN2 = Sensor de temperatura
EVS = Válvula de segurança do gás
K4 = Limitador de segurança da temperatura
Pr = Interruptor diferencial de pressão
Vm = Válvula do gás
Db = Sensor de débito
J13 = Ligação da placa de interface
AL = Ignição electrónica
FL = Eléctrodo de monitorização
FA = Eléctrodo de ignição
H3 = Ligação do ventilador
H8 = Ligação do interruptor principal
F1 = Fusível da placa principal
TRA = Transformador

Instalação 5
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6  Colocação em funcionamento

A primeira colocação em funcionamento e a regulação 
do aparelho, bem como a instrução do utilizador, têm 
de ser efectuadas por um técnico especializado e 
 qualificado.
Na primeira colocação em funcionamento tem de verifi-
car a regulação do gás.
Para a colocação em funcionamento/regulações poste-
riores proceda como descrito no manual de instruções 
na secção 5.3.

6.1 Verificar a regulação do gás

 > Para tal, compare com as tabelas na secção 6.2 Tabe-
las para a regulação do gás.

6.1.1 Comparar a regulação do gás com o 
abastecimento de gás

 > Compare as indicações relativas ao modelo do apare-
lho (categoria e tipo de gás regulado) existentes na 
chapa de características com o tipo de gás disponível 
no local. Para mais informações contacte a empresa 
fornecedora de gás local.

Se não houver correspondência:
 > Mude o aparelho para o tipo de gás existente (ver 

 secção 6.5 Conversão para um outro tipo de gás).

6.1.2 Verificar a pressão de ligação do gás

Fig. 6.1  Bocal de medição da pressão de ligação do gás modelos 

11-4/0 e 14-4/0

Pode medir a pressão de ligação do gás com um apare-
lho de medição da pressão de líquidos (dissolução 
mínima 0,00001 MPa (0,1 mbar). Para tal, proceda do 
seguinte modo:

 > Feche a válvula de corte do gás.

 > Desaperte o parafuso vedante do bocal de medição 
da pressão de ligação (ver fig. 6.1 Bocal de medição 
da pressão de ligação do gás).

 > Conecte um manómetro de tubo em U.
 > Abra a válvula de corte do gás.
 > Coloque o aparelho em serviço segundo o manual de 

instruções e retire água quente.
 > Meça a pressão de ligação (pressão de fluxo do gás).

Família de gás Limites de pressão de ligação do gás 
permitida em MPa (mbar)

Gás natural 2H
G 20 0,0017 - 0,0025 (17 – 25)

Gás líquido 3+
G 30
G 31

0,002 - 0,0035 (20 – 35)
0,0025 - 0,0045 (25 - 45)

Tab. 6.1  Limites de pressão de ligação do gás

b
 Cuidado!
Perigo de danos devido a uma pressão do 
gás incorrecta!
Uma pressão do gás incorrecta pode danificar 
a válvula do gás e causar outros danos.

 > Utilize o aparelho apenas com a pressão de 
ligação permitida.

 > Contacte a empresa fornecedora de gás se 
não conseguir eliminar a causa para este 
erro.

 > Coloque o aparelho fora de serviço.
 > Feche a válvula de corte do gás.
 > Retire o manómetro de tubo em U.
 > Aperte novamente o parafuso vedante do bocal de 

medição da pressão de ligação.
 > Abra a válvula de corte do gás.
 > Verifique a estanqueidade do bocal de medição.

6.1.3 Verificar a carga térmica

Pode verificar a carga térmica de duas formas:
 – Lendo o valor do caudal de gás no contador (método 

volumétrico)
 – Verificando a pressão do queimador (método da pres-

são do queimador)

Método volumétrico
É necessário assegurar que durante a verificação não há 
entrada de gases adicionais (por ex. mistura de ar e gás 
líquido) para a cobertura dos requisitos de pico. Con-
tacte a empresa fornecedora de gás responsável para 
obter mais informações sobre este assunto.
Certifique-se de que não são operados outros aparelhos 
durante a verificação.

6 Colocação em funcionamento
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6

Fig. 6.2  Regular a temperatura máxima

 > Coloque o aparelho em serviço segundo o manual de 
instruções e coloque o selector de temperatura (6) na 
temperatura máxima rodando para a direita.

 > Procure o valor do caudal de gás necessário segundo 
a tab.6.3 Caudal de gás (valor da tabela l/min), ver 
secção 6.2 Tabelas para a regulação do gás.

 > Anote o estado do contador do gás.
 > Abra totalmente a torneira de água quente, se possí-

vel, na banheira ou chuveiro. Tem de correr o caudal 
de água nominal, ver secção 10 Dados técnicos.

 > Após aprox. 5 minutos de funcionamento contínuo do 
aparelho, leia o valor do caudal de gás no contador e 
compare-o com o valor da tabela.

São permitidos desvios de  5 %.
Se os desvios excederem os limites indicados:

120
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4

3

Fig. 6.3  Identificação dos injectores

Legenda
1 Barra de injectores
2 Bocal do queimador
3 Chapa condutora de ar
4 Queimador

 > Verifique se estão colocados os injectores correctos. 
Para tal, compare a identificação existente nos injec-
tores montados com as indicações da tabela na sec-
ção 10 Dados técnicos. Para tal poderá ser necessário 
desmontar o queimador, ver secção 7.5 Limpar o quei-
mador.

 > Se os injectores não forem a causa do desvio, informe 
o serviço de apoio ao cliente. 

 > Coloque o aparelho fora de serviço.

Colocação em funcionamento 6
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Método da pressão do queimador

A

B

Fig. 6.4  Bocal de medição da pressão do queimador

Legenda
A 11-4/0, gás natural e gás líquido
B 14-4/0, gás natural

 > Desaperte o parafuso vedante do bocal de medição 
da pressão do queimador, ver fig. 6.4 Bocal de medi-
ção da pressão do queimador.

 > Conecte um manómetro do tubo em U (dissolução 
mínima 0,00001 MPa (0,1 mbar).

6

Fig. 6.5  Regular a temperatura máxima

 > Coloque o aparelho em serviço segundo o manual de 
instruções e coloque o selector de temperatura (6) na 
temperatura máxima rodando para a direita.

 > Abra totalmente a torneira de água quente, se possí-
vel, na banheira ou chuveiro. Tem de correr o caudal 
de água nominal, ver secção 10 Dados técnicos.

 > Consulte a pressão do queimador necessária em MPa 
(mbar) na tab. 6.4 Pressão do queimador.

 > Compare a pressão medida com o valor da tabela.
São permitidos desvios de  10 %.

 > Coloque o aparelho fora de serviço.
 > Retire o manómetro de tubo em U.
 > Aperte novamente o parafuso vedante do bocal de 

medição da pressão do queimador.
 > Verifique a estanqueidade do parafuso vedante.

Se os desvios excederem os limites indicados:
 > Verifique se estão colocados os injectores correctos, 

ver fig. 6.3 Identificação dos injectores.Para tal, com-
pare a identificação existente nos injectores monta-
dos com as indicações da tabela na secção 10 Dados 
técnicos. Para tal poderá ser necessário desmontar o 
queimador, ver secção 7.5 Limpar o queimador.

 > Se os injectores não forem a causa do desvio, informe 
o serviço de apoio ao cliente. Não pode colocar o apa-
relho em serviço.

 > Coloque o aparelho fora de serviço.

6 Colocação em funcionamento
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6.2 Tabelas para a regulação do gás

Modelo do 
 aparelho para

Gás Natural Gás Butano/Propano

Identificação na 
chapa de carac-
terísticas

2H
G 20– 0,002 MPa 
(20 mbar)

3+
G 30/31 – 0,0028 - 
0,003/0,0037 MPa 
(28 - 30/37 mbar)

11-4/0 14-4/0 11-4/0 14-4/0

Definição de 
fábrica 

G 20 G30

Bocal do queima-
dor

1,25 1,25 0,77 0,77

Pré-bocal 4,65 - 3,4 5,2

Tab. 6.2  Regulação do gás de fábrica

Família de gás Caudal de gás com 
carga térmica nominal

11-4/0 14-4/0
Gás natural 2H
G 20 39 l/min 47,3 l/min

Gás Butano/Propano 3+
G 30
G 31

29,7g/min
29,3 g/min

35,3 g/min
34,8 g/min

Tab. 6.3  Caudal de gás

Família de gás Pressão do queimador com carga 
térmica nominal em MPa (mbar)

11-4/0 14-4/0
Gás natural H
G 20 0,00078 

(7,8) 
0,00114 
(11,4)

Gás Butano/Propano 3+
G 30

G 31

0,00 163 
(16,3)
0,00202 
(20,2)

0,0024 
(24)
0,00304 
(30,4)

Tab. 6.4  Pressão do queimador

6.3 Verificar o funcionamento do aparelho

 > Verifique o funcionamento do aparelho segundo o 
manual de instruções.

 > Verifique a estanqueidade do aparelho relativamente 
a gás e água.

 > Mande verificar a conexão eléctrica por um electri-
cista certificado e qualificado para o efeito.

 > Assinale impreterivelmente o tipo de aparelho e o 
tipo de gás com que o aparelho funciona na tab. Valo-
res do gás na secção 10 Dados técnicos.

 > Instale novamente todas as peças da estrutura no 
aparelho.

6.4 Entrega ao utilizador

i
 Depois de concluída a instalação cole o auto-

colante 835593 fornecido com este aparelho 
na parte da frente do mesmo no idioma do 
utilizador.

O utilizador do aparelho tem de ser informado sobre o 
manuseamento e funcionamento do seu esquentador a 
gás.

 > Familiarize o cliente com a regulação do aparelho. Em 
conjunto com o utilizador, consulte o manual de ins-
truções e, eventualmente, responda às suas questões.

 > Entregue ao utilizador todos os manuais e a docu-
mentação do aparelho a ele destinados para que 
possa guardá-los.

 > Informe o utilizador que assinalou o tipo de aparelho 
e o tipo de gás com o qual o aparelho funciona, no 
manual de instalação na tab. Valores do gás na sec-
ção 10 Dados técnicos.

 > Informe o utilizador sobre as medidas adoptadas para 
o fornecimento do ar de combustão e para a conduta 
dos gases de exaustão dando especial ênfase ao facto 
de estas medidas não poderem ser alteradas.

 > Faça especial referência ao utilizador das indicações 
de segurança que ele tem de respeitar.

 > Informe o utilizador da necessidade de efectuar uma 
inspecção/manutenção regular da instalação. Reco-
mende a celebração de um contrato de inspecção/
manutenção.

 > Alerte o utilizador para o facto de os manuais serem 
guardados nas proximidades do esquentador a gás.

 > Faça especial referência ao utilizador de que as alte-
rações na divisão só podem ser efectuadas mediante 
acordo com um instalador / técnico especializado 
para esse efeito.

Colocação em funcionamento 6
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6.5  Conversão para um outro tipo de gás

a
 Perigo!
Perigo de intoxicação devido ao tipo de gás 
errado!
Uma combustão incompleta pode causar into-
xicações por monóxido de carbono. Devido a 
bocais do queimador errados, pode haver 
fuga de gás para o local de instalação, o que 
pode causar intoxicações.

 > Utilize o aparelho com o tipo de gás permi-
tido.

 > Para a reconversão do aparelho para outro 
tipo de gás, utilize apenas jogos de recon-
versão originais da Vaillant.

a
 Perigo!
Perigo de vida devido à saída de gás em 
caso de anomalia causada por bocais do 
queimador inadequados.

 > A reconversão do aparelho para outro tipo 
de gás só pode ser realizada com os con-
juntos de reconversão fornecidos de 
fábrica.

Se for necessário alterar o tipo de gás, o aparelho terá 
de ser reconvertido para o tipo de gás disponível. Para 
tal, é necessário alterar ou substituir determinadas 
peças do aparelho a gás. 
Estas alterações e as novas definições a elas inerentes 
só podem ser efectuadas por um técnico especializado 
qualificado de acordo com as normas nacionais actual-
mente vigentes.
Poderá efectuar facilmente a adaptação se seguir os 
manuais fornecidos com os conjuntos de reconversão 
de gás disponibilizados pela Vaillant.

7 Inspecção e manutenção

7.1 Preparar a manutenção

Para efectuar a manutenção do aparelho tem de des-
montar primeiro a envolvente frontal do aparelho, a 
placa dianteira da câmara de baixa pressão e as peças 
laterais pela ordem indicada, ver secção 4.6 Montagem 
do aparelho.
Para efectuar os trabalhos de manutenção descritos de 
seguida, esvazie primeiro o aparelho, ver secção 5.7 Pro-
tecção anticongelante no manual de instruções, e isente-
o de tensão.

e
 Perigo!
Perigo de vida devido a choque eléctrico!
Com o interruptor principal desligado, pode 
haver tensão de rede nos componentes.

 > Desligue a alimentação de corrente do 
 aparelho.

 > Proteja a alimentação de corrente contra 
rearme automático.

Para limpar o aparelho tem de desmontar pela seguinte 
ordem: o ventilador, a cobertura colectora dos gases de 
exaustão, o permutador de calor do aparelho e o quei-
mador. Depois de concluídos os trabalhos de manuten-
ção instale todas as peças pela ordem inversa. 
Limpe sempre o queimador e também o permutador de 
calor do aparelho.

i
 Por norma, substitua todas as juntas desmon-

tadas por outras novas (jogos de vedação, ver 
secção 7.7 Peças de substituição)

7.2 Desinstalar e instalar o ventilador

Fig. 7.1  Desinstalação do ventilador modelos 11-4/0 e 14-4/0 

6 Colocação em funcionamento
7 Inspecção e manutenção
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 > Retire todos os contactos encaixáveis do ventilador.
 > Desaparafuse e retire o parafuso indicado no ventila-

dor.
 > Puxe o ventilador para baixo e retire-o pela lateral.

7.3  Desinstalar e instalar a cobertura colectora 
dos gases de exaustão

Fig. 7.2  Desmontagem da cobertura colectora dos gases de 

exaustão 

 > Retire os dois parafusos da calha de fixação que fixam 
a cobertura colectora dos gases de exaustão ao corpo 
de aquecimento do aparelho, e retire a calha.

 > Retire a mangueira existente na caixa de pressão 
 proveniente da cobertura colectora dos gases de 
exaustão.

i
 Durante a reinstalação, certifique-se de que o 

rebordo da chapa da cobertura colectora dos 
gases de exaustão fica dentro do permutador 
de calor do aparelho.

 > Retire a cobertura colectora dos gases de exaustão 
do aparelho.

7.4 Limpar e descalcificar o permutador de calor 
do aparelho

Para limpar o permutador de calor do aparelho tem de 
desmontar primeiro o ventilador e a cobertura colectora 
dos gases de exaustão para conseguir desmontar o per-
mutador do aparelho.

b
 Cuidado!
Danos materiais devido a instalação 
 incorrecta!
Os trabalhos de instalação ou manutenção 
inadequados podem causar danos materiais.

 > Certifique-se de que, durante os trabalhos 
de instalação e manutenção, não são danifi-
cados ou torcidos quaisquer componentes.

Fig. 7.3  Contactos encaixáveis do limitador de segurança da 

temperatura

 > Retire os contactos encaixáveis do limitador de segu-
rança da temperatura.

Fig. 7.4  Uniões roscadas das ligações da água no permutador de 

calor do aparelho

Inspecção e manutenção 7
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 > Solte as uniões roscadas dos tubos de alimentação e 
derivações de água quente e água fria.

Fig. 7.5  Fixação do permutador de calor do aparelho

 > Retire dois parafusos de chapa para a fixação do per-
mutador de calor do aparelho na parede traseira.

 > Retire o permutador de calor do aparelho por cima.

i
 Durante a reinstalação, certifique-se de que 

as juntas para os tubos de ligação da água 
existentes no piso da câmara de baixa pres-
são, vedam perfeitamente.

No caso de haver pouca sujidade:
 > Lave os discos do permutador de calor com um jacto 

de água forte.

b
 Cuidado!
Danos materiais devido a instalação 
 incorrecta!
Os trabalhos de instalação ou manutenção 
inadequados podem causar danos materiais.

 > Certifique-se de que, durante os trabalhos 
de instalação e manutenção, não são danifi-
cados ou torcidos quaisquer componentes.

No caso de haver muita sujidade:
 > Utilize uma escova macia de uso doméstico para lim-

par o bloco de discos. Limpe o bloco de discos em 
cima e em baixo tão bem quanto possível num reci-
piente com água quente, de forma a remover partícu-
las de massa consistente e de poeira.

 > Por fim, lave o permutador de calor do aparelho sob 
água corrente.

No caso de a sujidade ser oleosa ou gordurosa:
 > Limpe o permutador de calor num banho de água 

quente com um produto de limpeza desengordurante.

No caso de calcificações:
 > Utilize um descalcificador corrente. Respeite as res-

pectivas especificações de utilização.

b
 Cuidado!
Perigo de danos devido a ferramenta 
 incorrecta!
As escovas de aço ou outras escovas duras 
semelhantes podem danificar o aparelho.

 > Em caso algum, utilize escovas de aço ou 
outras escovas duras semelhantes para lim-
par o permutador de calor do aparelho. 

i
 Recomendamos uma descalcificação periódica 

do permutador de calor do aparelho, em fun-
ção da qualidade da água.

i
 O processo de limpeza poderá provocar um 

pequeno desgaste do revestimento. Contudo, 
o funcionamento do permutador de calor do 
aparelho não é afectado.

i
 Durante a reinstalação, certifique-se de que 

as câmaras do queimador estão centradas 
por baixo do permutador de calor do apare-
lho.

i
 Não se esqueça de encaixar novamente os 

contactos encaixáveis no limitador de segu-
rança da temperatura.

Reparar os danos no revestimento
Pode reparar facilmente os pequenos danos no revesti-
mento do permutador de calor do aparelho com a 
caneta Supral concebida para o efeito (n.º de peça de 
substituição: 990 310).
Para tal, é necessário que o local danificado esteja seco 
e isento de sujidade e partículas gordurosas. 

 > Antes da utilização, abane vigorosamente a caneta 
Supral e de seguida aplique uma camada fina e uni-
forme do material de revestimento.

i
 O revestimento seca ao ar e não necessita de 

qualquer rectificação. O aparelho pode ser 
utilizado logo após a aplicação do revesti-
mento.

7 Inspecção e manutenção
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7.5 Limpar o queimador

O queimador tem de ser desmontado para a limpeza. 
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120

120

120

120
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120

120
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Fig. 7.6  Desmontagem do queimador

 > Desmonte o queimador retirando os parafusos rosca-
dos.

 > Retire o queimador para a frente.
 > Remova eventuais resíduos de combustão com uma 

escova de aço latão. Os injectores, tubos de mistura e 
calhas do queimador têm de ser igualmente limpos 
com um pincel macio e soprados com ar comprimido 
(poeira e sujidade). No caso de sujidade maior, lave o 
queimador com água e sabão e enxagúe com água 
limpa.

 > Instale novamente as peças do aparelho pela seguinte 
ordem: queimador, permutador de calor do aparelho, 
cobertura colectora dos gases de exaustão e ventila-
dor.

7.6 Funcionamento de teste e recolocação em 
funcionamento

Após a execução de trabalhos de inspecção/manuten-
ção, tem de verificar se o aparelho funciona correcta-
mente:

 > Coloque o aparelho em serviço.
 > Verifique se o aparelho tem fugas de gás e de água e, 

se necessário, vede-as.
 > Verifique se o queimador principal tem uma ignição 

excessiva e se a formação de chama é uniforme.
 > Verifique se todos os dispositivos de comando e moni-

torização estão bem regulados e se funcionam cor-
rectamente. 

a
 Perigo!
Perigo de intoxicação e explosão devido a 
anomalia!
Os trabalhos de manutenção ou reparação 
inadequados podem prejudicar a segurança 
do aparelho e causar situações perigosas.

 > Nunca coloque os dispositivos de segu-
rança fora de serviço.

 > Nunca efectue manipulações nos dispositi-
vos de segurança.

i
 Ao verificar a corrente de ionização, certifi-

que-se de que os tubos e bornes de medição 
estão limpos e não estão humedecidos com 
solução saponácea (spray de detecção de 
fugas).

7.7 Peças de substituição

Para que todas as funções do aparelho Vaillant sejam 
asseguradas de forma permanente e para que o apare-
lho se mantenha inalterado, só podem ser utilizadas 
peças de reposição originais da Vaillant nos trabalhos de 
manutenção e de conservação.
No catálogo de peças de substituição em vigor da 
Vaillant pode consultar as peças de substituição eventu-
almente necessárias. Para mais informações, contacte o 
departamento de vendas da Vaillant ou do seu represen-
tante.

Inspecção e manutenção 7
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8 Eliminação de falhas

As falhas descritas de seguida só podem ser eliminadas 
por um técnico especializado qualificado.

 > Para as reparações, utilize exclusivamente peças de 
reposição originais.

 > Certifique-se de que as peças estão correctamente 
instaladas e de que a sua posição e sentido originais 
foram mantidos.

a
 Perigo!
Perigo de vida devido a anomalia!
Os dispositivos de segurança com defeito 
podem causar situações que implicam perigo 
de vida.

 > Verifique a desconexão de segurança do 
aparelho.

Indicação de falha Falha Causa possível Eliminação possível

Nenhuma indicação Interrupção da alimentação de ten-
são de rede
Alimentação de tensão da placa 
das interfaces interrompida.

O aparelho liga-se novamente de forma automá-
tica quando a tensão de rede é restabelecida.
Verifique,
-  se o respectivo fusível automático está ligado 

ou se o fusível está em ordem
-  se o fusível interno do aparelho está em ordem
Solicite a um electricista que verifique se o apa-
relho está correctamente ligado à alimentação de 
tensão de rede. 

O mostrador exibe o 
valor nominal

O aparelho não entra 
em serviço; o ventilador
não funciona com ali-
mentação de tensão. 

Ventilador com defeito Substituir o ventilador.

Electrónica com defeito Substituir a placa electrónica.[

O aparelho não entra 
em serviço; o ventilador 
funciona com alimenta-
ção de tensão; não fun-
ciona quando é retirada 
água.

Aquasensor com defeito Substituir o Aquasensor.

Caixa de pressão com defeito, cur-
to-circuito

Substituir a caixa de pressão.

Electrónica com defeito Substituir a placa electrónica.

O aparelho não entra 
em serviço; o ventilador 
funciona com alimenta-
ção de tensão e quando 
é retirada água.

Caixa de pressão com defeito:
Marcha em vazio F.05 após 45 s.

Ver avaria F.05.

Electrónica com defeito Substituir a placa electrónica.

F.00 Sem avaria - -

F.03 Fornecimento do ar de 
combustão 
deficiente

O aparelho desligou-se três vezes 
devido à avaria F.05.

Ver avaria F.05/

F.04 Circuito da corrente de 
ionização com defeito

O circuito de ionização apresenta 
-  Interrupção durante o serviço
-  Curto-circuito à massa durante o 

serviço

Verificar o circuito de ionização e, se necessário, 
substituir os eléctrodos.

A alimentação de gás falha durante 
o serviço.

Colocar o aparelho novamente em serviço após a 
disponibilização do gás.

Tab. 8.1  Solução de falhas

8 Eliminação de falhas
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Indicação de falha Falha Causa possível Eliminação possível

F.05 Fornecimento do ar de 
combustão com defeito

A caixa de pressão não comuta
-  A resistência total da conduta de 

ar/gases de exaustão é demasia-
do alta

-  Verificar se a mangueira da caixa de pressão 
está correctamente inserida e, se necessário, 
inserir correctamente.

- Verificar o comprimento dos tubos.
- Eliminar eventuais obstruções no sistema.

Tensão de alimentação no ventila-
dor insuficiente

Verificar e substituir a placa electrónica e as uni-
ões de cabos.

Ventilador com defeito Substituir o ventilador.

F.06 Detecção da temperatu-
ra de saída com defeito

O NTC tem curto-circuito. Verificar e, se necessário, substituir o NTC.

O NTC tem interrupção. Verificar e, se necessário, substituir o NTC.

O NTC tem curto-circuito à massa. Verificar e, se necessário, substituir o NTC.

Placa electrónica com defeito Verificar e, se necessário, substituir a placa elec-
trónica.

Cabo de ligação da electrónica do 
NTC com defeito

Verificar e, se necessário, substituir o cabo de 
ligação.

F.11 Avaria interna Placa principal, placa das interfa-
ces ou cabo de ligação com defeito

Verificar a placa principal, placa das interfaces e 
uniões de cabos. Substituir as peças com defeito.

F.12 Avaria interna Placa principal, placa das interfa-
ces ou cabo de ligação com defeito 

Verificar a placa principal, placa das interfaces e 
uniões de cabos. Substituir as peças com defeito.

F.13 Avaria interna Placa principal com defeito ou 
humidade na placa

Secar a placa principal e no caso de defeito, 
substituir.

F.14 Temperatura da água 
quente >95 °C

Excesso de temperatura] Verificar a instalação.

F.15 Falha na ligação entre o 
motor passo a passo e a 
electrónica

Ficha retirada Verificar a ficha e, se necessário, encaixar o cabo.

Motor passo a passo com defeito Verificar e, se necessário, substituir a placa prin-
cipal. Substituir o motor passo a passo.

F.17 Alimentação de tensão 
muito baixa

Tensão de rede <170 V Verificar a alimentação de tensão. Se a alimenta-
ção de tensão estiver em ordem, verificar a placa 
electrónica.

F.19 Detecção da temperatu-
ra de saída com defeito

Sensor da temperatura da água 
quente não inserido

Inserir novamente o sensor da temperatura da 
água quente.

Pressão de ligação do gás muito 
baixa

Restabelecer a pressão de ligação do gás.

F.20 Circuito LST (limitador 
de segurança da tempe-
ratura)

Circuito LST tem interrupção. -  Verificar o LST e, se necessário, substituir o 
LST.

-  Verificar as ligações do LST e, se necessário, 
restabelecer.

O LST disparou. Apurar e eliminar as causas.

F.27 Presença 
da chama 
muito longa

>5 s. após paragem de retirada de 
água a chama ainda permanece 
acesa

Substituir a válvula do gás.

F.28 Aparelho entra em falha 
sem chama

Alimentação de gás para o apare-
lho com falha

-  Verificar os dispositivos de corte do gás desde o 
dispositivo de corte da casa até à entrada do 
aparelho e, se necessário, abrir as torneiras de 
bloqueio (Atenção! Antes da abertura da tornei-
ra principal de corte, assegurar que não estão a 
ser efectuados quaisquer outros trabalhos no 
tubo do gás.)

Válvula do gás com defeito Verificar a válvula do gás e, se necessário, substi-
tuir

Placa electrónica com defeito Verificar a placa electrónica e, se necessário, 
substituir

Eléctrodos de ignição mal posicio-
nados

Posicionar correctamente os eléctrodos de igni-
ção.

Aparelho entra em falha 
com chama

Eléctrodo de ionização tem curto-
circuito à massa antes da coloca-
ção em funcionamento

Verificar o circuito de ionização e, se necessário, 
substituir os eléctrodos

Placa electrónica com defeito Verificar a placa electrónica e, se necessário, 
substituir

Sinal da chama insuficiente Verificar o sinal da chama
- Substituir os eléctrodos

F.30 O kit solar não funciona Sensor de temperatura solar não 
inserido

Inserir novamente o sensor de temperatura solar.

Tab. 8.1  Continuação da solução de falhas
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9 Garantia

A garantia deste produto está ao abrigo da legislação 
em vigor.

9 Garantia
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Dados técnicos 10

10 Dados técnicos

Esquentador a gás 
atmoMAG exclusive PT 11-4/0, 14-4/0 modelo B22P, B52

 > Assinale impreterivelmente o tipo de aparelho insta-
lado e o tipo de gás regulado na tab. 10.2 Valores do 
gás relativamente ao tipo de gás regulado.

Unidade MAG PT 11-4/0 MAG PT 14-4/0

Categoria ll
2H 3+

ll
2H 3+

Caudal de água nominal l/min 7 (verde) 8 (branco)

Débito mínimo de água quente l/min 2,2 2,2

Caudal de água ( F25 K) l/min 11,2 12,6

Carga térmica nominal (Q
max.

) 
(relativa à potência calorífica H

i
)1)

kW 22,6 26,9

Carga térmica mínima (Q
min.

) kW 11,1 11,1

Potência térmica máxima (P
max.

) kW 19,5 23,7

Potência térmica mínima (P
min.

) kW 8,6 8,6

Âmbito de regulação kW 8,6-19,5 8,6-23,7

Temperatura máxima da água quente °C 63 63

Temperatura mínima da água quente °C 38 38

Pressão máxima da água permitida pw max. MPa 
(bar)

1,3
(13)

1,3
(13)

Pressão mínima da água permitida pw min. MPa 
(bar)

0,02
(0,2)

0,02
(0,2)

Temperatura dos gases de exaustão com potência térmica máxima °C 186 198

Temperatura dos gases de exaustão com potência térmica mínima °C 136 136

Caudal mássico dos gases de exaustão máximo g/s 11,5 11,5

Caudal mássico dos gases de exaustão mínimo g/s 8,9 8,9

Ligação da conduta dos gases de exaustão mm 80 80

Dimensões do aparelho
Altura mm 682 682

Largura mm 352 352

Profundidade mm 266 266

Peso aprox. kg 21,4 21,4

Tensão de alimentação (forma sinusoidal) V/Hz 230/50 230/50

Potência absorvida W 78 78

Fusível instalado a 0,63 0,63

Classe de protecção X4D X4D

Número CE (PIN) 1312BP4018 1312BP4018

Tab. 10.1   Dados técnicos específicos do aparelho

 2) 15 °C, 0,101325  MPa (1013,25 mbar), seco
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10 Dados técnicos

Tipo de aparelho instalado
(assinalar o correcto)

 

Valor do gás relativo ao tipo de gás regulado Unidade MAG PT 11-4/0 MAG PT 14-4/0

 (assinalar o correcto)

Gás natural G 20

Valor de ligação do gás com potência térmica máxima m3/h 2,34 2,84

Pressão de ligação (pressão de fluxo do gás) pw antes 
do aparelho

MPa 
(mbar)

0,002
(20)

0,002
(20)

Bocal do queimador1) mm 1,25 1,25

Pressão do queimador com potência térmica máxima MPa 
(mbar)

0,00078
7,8

0,00114
(11,4)

Pré-bocal mm 4,65 -

 (assinalar o correcto)

Gás Butano/Propano G 30
Valor de ligação do gás com potência térmica máxima kg/h 1,78 2,12

Pressão de ligação (pressão de fluxo do gás) pw antes 
do aparelho

MPa 
(mbar)

0,0029
(29)

0,0029
(29)

Bocal do queimador1) mm 0,77 0,77

Pressão do queimador com potência térmica máxima MPa 
(mbar)

0,00163
(16,3)

0,0024
(24)

Pré-bocal mm 3,4 5,2

 (assinalar o correcto)

Gás Butano/Propano G 31

Valor de ligação do gás com potência térmica máxima kg/h 1,76 2,09

Pressão de ligação (pressão de fluxo do gás) pw antes 
do aparelho

MPa 
(mbar)

0,0037
(37)

0,0037
(37)

Bocal do queimador1) mm 0,77 0,77

Pressão do queimador com potência térmica máxima MPa 
(mbar)

0,00202
(20,2)

0,00304
(30,4)

Pré-bocal mm 3,4 5,2

Tab. 10.2  Valores do gás relativos ao tipo de gás regulado

1) A identificação dos injectores corresponde ao diâmetro dos 
 orifícios multiplicado por 100.
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