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Generalitati 
 

 

Acest manual de Montaj, de Punere in functiune si de Intretinere trebuie citit si urmarit de 
toate persoanele care efectueaza lucrari la CTA-uri. Pentru componentele care nu sunt 
descrise in acest manual, se respecta instructiunile specifice produsului ( a se cere in caz 
de necesitate). robatherm nu-si asuma raspunderea pentru nerespectarea acestor 
instructiuni.  
Garantia constructorului nu se va mai aplica in cazul modificarilor facute pe CTA-uri prin 
alte persoane decit cele autorizate de robatherm sau daca modificarile nu au fost subiectul  
unui acord prealabil.  
 

 

Use for Intended Purpose 

Aparatele livrate de robatherm pot fi folosite doar pentru transportul aerului si/sau tratarea 
aerului. Aceasta include functiile de: filtrare, încalzire, racire, umidificare si dezumidificare a 
aerului in concordanta cu definitiile din urmatorul normativ: DIN EN 13053:2020. 
 
Tratarea aerului  

Un proces în care starea aerului este modificată în ceea ce privește una sau mai multe 
dintre următoarele caracteristici: temperatură, umiditate, conținut de praf, conținut de 
bacterii, gaz și conținutul de apă. 

 
Modul de racire 

Îndepărtarea căldurii sensibile și/sau latente  
   Dezumidificarea 

Controlul reducerii continutului vaporilor de apa din componenta aerului. 

   Filtrarea 

Indepartarea particulelor din  debitul de aer. 

   Modul de incalzire 

Transferul de caldura dintr-un corp sau mediu in alt mediu. 

   Umidificarea 

Creșterea controlată a conținutului de vapori de apă din debitul/fluxul de aer. 
 

Transportul aerului este definit in concordanta cu DIN EN 13053:2020 pe baza valorii 
caracteristice a: 

 

Debit de aer/fluxul de aer 

Aer transportat in concordanta cu limitele stabilite (e.g. tubulatura). 
Centralele robatherm pot fi utilizate numai în anumite locații de instalare. Locul de instalare 
adecvat pentru centralele robatherm este definit în capitolul "Amplasarea centralei". Acest 
lucru duce la următoarele limitări de utilizare: 
 Centralele robatherm nu sunt destinate aplicațiilor din procesele tehnologice generale. 

Centralele robatherm  nu sunt unități de extracție a fumului și nu trebuie utilizate pentru 
extracția fumului. 

 In situatia tratarii și transportul fluxurilor de aer periculoase pentru sănătate, se pot utiliza 
numai unități unice. Niciodata nu se vor folosi unități combinate (două fluxuri de aer 
conectate mecanic într-un singur AHU). 

 CTA robatherm nu sunt potrivite pentru aplicații cu medii agresive, deoarece nu au o 
rezistență suficientă la coroziune în acest scop.. 
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Amplasarea echipamentului  

Centralele robatherm pot fi instalate, conectate, întreținute, reparate și introduse numai de 
către personal calificat. Accesul la Centrala robatherm trebuie restricționat astfel încât numai 
aceste persoane calificate și persoane instruite să poată intra în zona de instalare a unității. 
 
Trebuie să se țină seama de standardele naționale privind exploatarea și întreținerea 
încăperilor tehnice și a centrelor de control. Amplasamentul instalației trebuie să respecte 
reglementările de construcție aplicabile și să țină seama de funcțiile specifice ale Centralelor 
robatherm. Acestea includ ventilația și extracția aerului, precum și respectarea cerințelor de 
temperatură: centralele robatherm pot fi utilizate intre -20 °C si +45 °C.  
 

 
 

 
1 – zona revizie, 2 – latimea unitatii 
 
 Pentru a se putea extrage piesele (baterie, filtru-panou filtrare, ventilator), lasati cel putin 

o latime (2) libera ca zona de revizie (1) pe partea de operare.  
 O zona de revizie (1) cu inaltimea de cel putin 500 mm trebuie asigurata deasupra 

echipamentului. 
 Trebuie asigurat un spatiu ≥ 875 mm pe toate partile ce nu sunt partea de operare pentru 

a se putea executa eventualele conexiuni. 
 Trebuie respectate lățimile minime pentru căile de evacuare conform standardelor 

specifice țării. 
 

 

Instalați unitățile pe o fundație fermă și plană. Sunt excluse orice alt tip de instalare, inclusiv 
suspendarea sau utilizarea urechilor de transport pentru fixare permanentă. 
Orice denivelări, care conduc la cadre ne-paralele ale pieselor de legătură, trebuie aplatizate 
cu suporturi adecvate (benzi metalice sau echivalent). Toleranța maximă la orizontală este s 
= 0.5 % (unghi maxim de inclinare: 0.3°).  
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Fundația trebuie să corespundă cerințelor clădirii în ceea ce privește statica, acustica și 
scurgerea adecvată a apei (tavă de picurare, umidificator de aer etc.). Grinzile structurale 
trebuie să fie dintr-o singură piesă pe toată lungimea lor. Diferența maximă acceptata este 
de 1/1000 din lungimea grinzii. Distanța dintre grinzile orizontale nu poate depăși 24 de 
module (2,5 m).  

Frecvența naturală a structurii de susținere, în special a suporturilor din oțel, trebuie 
separată în mod adecvat de frecvența excitata de componentele rotative, de exemplu 
ventilatoare, motoare, pompe, compresoare etc.  
Centrala robatherm trebuie să fie fixata de fundație. În special în cazul pozițiilor nefavorabile 
ale centrului de greutate (de exemplu, un raport înălțime/adâncime ≥ 2,5), robatherm 
recomandă alte măsuri de securitate. 
 
Centrala robatherm nu este destinata utilizării ca substructură pentru alte functiuni (conducte 
de ventilație, platforme de întreținere, tăvi pentru cabluri etc.). Acoperișul unității nu este 
proiectat standard pentru a se sustine incarcari suplimentare pe acoperiș. Dacă este 
necesar, consultați robatherm.   
 
Centrala robatherm nu trebuie să preia nicio funcțiune a clădirii în sine. Din motive de 
rezistență mecanică, stabilitate structurală și stabilitate la actiunea vântului, este posibil ca 
diferite parti  ale centralei robatherm să nu fie instalate direct una deasupra celeilalte 
(stivuire) fără o substructură adecvată furnizată de client. 
 
Următoarele sunt valabile pentru CTA robatherm cu tehnologie de refrigerare integrată: Un 
senzor de agent frigorific pentru monitorizarea locului de instalare și ventilația adecvată a 
locului de instalare trebuie să fie prezent și funcțional. 
 
Trebuie respectate instrucțiunile standardelor și reglementărilor naționale. În cazul utilizării 
necorespunzătoare a centralei robatherm sau a unei alte instalari diferite, de exemplu 
înlocuirea acoperișului clădirii cu podeaua unității sau a asumarii  funcțiilor statice, orice 
obligație de garanție expiră pentru robatherm. 

 
 

Centrala robatherm nu este destinata utilizării în zone periculoase și nu trebuie utilizate în 
zone periculoase. 
 

Locul instalarii 

  trebuie sa fie curat. 

  nu trebuie sa fie prezent praf/pulberi conductiv. 

  nu trebuie sa se afle intr-un camp puternic electromagnetic. 

  nu trebuie sa fie intr-un mediu agresiv. 

  trebuie sa aiba un sistem de drenare/scurgere. 
 

  



Introducere 

 

4 © robatherm 

Cerinte suplimentare pentru unitatile interioare:  
Locul instalarii 
 trebuie sa fie uscat. 
 trebuie sa fie protejata de inghet. 
 
Cerinte suplimentare pentru unitatile exterioare:  
Locul instalarii 
 trebuie să țină seama de influențele exterioare (soare, ploaie, zăpadă, vânt, îngheț etc.) 

ale locului de instalare. În funcție de actiunea vântului, centralele robatherm trebuie fixate 
pe fundație. Conexiunile hidraulice și cablarea trebuie să fie efectuate profesional. 

 trebuie să aibă un sistem adecvat de protecție împotriva trăsnetului, în conformitate cu 
reglementările naționale. Pentru Germania trebuie îndeplinită cel puțin zona de protecție 
la trăsnet LPZ 0B. Sistemul extern de protecție la trăsnet nu trebuie instalat pe sau la 
unitatea de tratare a aerului. Când se stabilesc cablurilor unității de tratare a aerului, 
clientul trebuie să mențină distanțele de separare dintre cabluri și protecția externă la 
trăsnet și alte cabluri periculoase. 

 trebuie să respecte reglementările aplicabile împotriva căderii persoanelor, uneltelor și 
materialelor și trebuie prevăzute dispozitive adecvate de protecție împotriva căderilor. 

 Dacă un sistem hidraulic este instalat într-o execuție rezistentă la intemperii, acesta 
trebuie protejat împotriva înghețului la fața locului.  

 
 

Transportul si depozitarea 

Toate aparatele si componentele sunt în asa fel transportate si depozitate, încat sa evite 
deteriorari cauzate de intemperii, socuri, murdarie si condensare (a se asigura, ca 
componentele ambalate sa fie ventilate). 
La o depozitare mai lunga de 3 luni este necesara slabirea curelei de transmisie precum si 
rotirea lunara a componentelor ca ventilatorul, motorul, pompa si chiar roata de recuperare. 
 

 

Montajul 

La livrarea CTA-ului in componente separate, asamblarea trebuie facuta conform 
instructiunilor in mod profesional la tubulatura si a face eficient toate dispozitivele de 
protectie. Intreprinderea responsabila cu racordurile si montajul aparatelor neterminate 
(centrale incomplete) cu punerea lor in functiune pentru a fi utilizate, trebuie sa efectueze 
declaratia de conformitate si aplicarea siglei CE la sfarsitul lucrarilor. 
 

 

Inainte de-a pune in functiune 

Aparatele nu pot fi puse in functiune, decit daca sunt montate conform instructiunilor 
prescrise in manual. Toate echipamentele de securitate trebuie sa fie eficiente. 
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Protectia contra fulgerului la executia in exterior  
 

Locul de instalare trebuie să aibă un sistem adecvat de protecție împotriva trăsnetului în 
conformitate cu reglementările naționale. Crearea și implementarea unui concept de 
protecție împotriva trăsnetului este responsabilitatea unei companii specializate autorizate la 
fața locului și nu responsabilitatea robatherm.  
 
Nu sunt instalate dispozitive de protecție la supratensiune pentru toate AHU-urile destinate 
țărilor din afara Germaniei. Dacă acest lucru este necesar, acest lucru trebuie comunicat în 
faza de planificare.  
 
Protecția externă împotriva trăsnetului nu trebuie instalată pe AHU. 
La pozarea cablurilor CTA, distanțele de separare necesare între cabluri și protecția externă 
împotriva trăsnetului, precum și alte linii periculoase trebuie să fie menținute de către client. 
 
La modernizarea UTA sau modernizarea sistemelor existente, este posibil ca măsurile de 
protecție împotriva trăsnetului și la supratensiune pe sau în clădire și comerțurile existente 
să fie necesar a fi refacute. 
 

 

Protecție împotriva incendiilor  

Posibila raspandire a focului intre sectiunile de introducere si evacuare ale CTA (de ex. Prin 
sistemul de recuperare sau camera de recirculare) trebuie prevenita prin masuri 
suplimentare de protectie ale cladirii (de exemplu clapete antifoc) de catre altii.    
O rețea în aval în sistem care poate fi necesară în conformitate cu EN 1886 pentru a preveni 
transportarea pieselor combustibile din filtru, eliminatorul de picături sau umidificatorul de 
contact în conducta de alimentare cu aer trebuie să fi fost comandată în mod explicit ca 
atare sau să fie furnizată la fața locului. . Legile și reglementările locale trebuie respectate. 

 

 
 

Predarea   

Centralele cu tehnica de masura, comanda si reglare pot fi puse in functiune doar atunci 
când punerea in functiune si instructajul a fost incheiat de catre robatherm si predarea a avut 
loc. 
 

 

Protectia anti inghet   

La temperaturi scazute sub punctul de inghet, este recomandat sa nu se opreasca centrala 
pentru a evita inghetarea clapetelor precum si perturbari la pornire.  
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Instructiuni de securitate 
 

 

Atentie 
Nerespectarea precautiunilor de mai jos sau nerespectarea normelor nationale si 
internationale pot provoca grave deteriorari corporale pina la provocarea mortii precum si 
daune materiale importante. 
Referințele la normele tehnice specificate în prezentul document (de ex. BGR, BGV, 
DVGW, TRBS, TRGI), diverse regulamente specifice pentru fiecare țară trebuie să fie 
respectate în ceea ce privește siguranta si sanatatea în timpul instalării și punerea în 
funcțiune a centralelor. 
Chiar dacă unitatea este oprită, anumite funcții de reglare pot duce la pornirea bruscă a 
componentelor unității, cum ar fi de ex. reluarea alimentării cu energie, pomparea 
compresorului, depășirea ventilatorului, protecție împotriva înghețului, programe 
temporizatoare. 
Conductorii și terminalele electrice din fața comutatorului principal, precum și orice 
dispozitive de iluminat și de protecție la supratensiune încorporate, inclusiv firele, cablurile 
și terminalele conectate, sunt încă sub tensiune atunci când comutatorul principal este 
dezactivat. 
 
Cand un ventilator este in functiune, o tensiune electrica periculoasa se afla pe magnetul 
permanent al motorului sincron, pericol de moarte. 
 

 

Se va intra sau lucra in/la centrala doar daca se respecta urmatoarele conditi: 
 alimentarea electrica intrerupta complet.  
 a astepta cel putin 15 min. daca se foloseste un convertizor de frecventa (din cauza 

tensiunii electrice remananente). 
 Folosirea unui intrerupator pentru a prevenii o pornire nedorita (ex. intrerupator de 

service) conform regulamentului EN 60204-1 (DIN VDE 0113-1). 
 toate piesele mobile, ca roata ventilatorului, cureaua, motorul, roata recuperatorului sa fie 

nemiscate. 
 schimbatorul de caldura si grupul hidraulic sa fie la temperatura ambientala. 
 carcasele in presiune sau depresiune trebuie sa fie in presiune atmosferica. 
 Purtați îmbrăcăminte de protecție (de exemplu, pantofi de protecție, mănuși, ochelari de 

protecție, cască, ...).  
 Nu există atmosferă explozivă. (clătiți unitatea în prealabil, dacă este necesar) 
 
Trebuie respectate urmatoarele inainte de a porni centrala: 
 sistemele de protectie conform normei DIN EN ISO 12100 sau a normelor locale sunt 

functionale si eficiente (de ex. grilaj de protectie). 
 a se asigura ca nici o persoana nu se gaseste intr-o zona periculoasa, ex. in interiorul 

centralei. 
 
In interiorul CTA nu trebuie sa intre mai mult de o persoana. Dacă acest lucru este totuși 
necesar, trebuie luate măsuri adecvate pentru distribuirea greutății. 
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Masuri a se lua in caz de urgenta 
 

Incendii 

Respectarea instructiunilor locale in caz de incendiu. Intreruperea curentului centralei in caz 
de incendiu. Inchiderea clapetelor precum si a clapetelor de incendiu pentru a evita 
aprovizionarea cu oxigen si extinderea incendiului. Masuri de lupta contra incendiului 
precum si a primului ajutor trebuie imediat luate. Alarmarea pompierilor. Protectia 
persoanelor are prioritate fata de cea a proprietatii. 
 

 

 

Inhalarea gazelor pot provoca importante daune corporale chiar si moartea. Materialele 
folosite pot degaja substante toxice in caz de incendiu. Folosirea echipamentului respirator 
adaptat! 
 
Gaurirea sau deteriorarea buteliilor sub presiune unde conductele pot provoca importante 
daune corporale si materiale. Nu ramineti in apropierea zonei periculoase! 
 

 

Instructiuni de intretinere si curatire 
 

Intervale de intretinere 

CTA-urile sunt masini care necesita o intretinere regulata. 
Intervalele de intretinere sunt indicate ca titlu informativ si se extind pentru aerul in general 
poluat conform normei VDI 6022 (sau cerintele normelor locale puse in vigoare). Pentru aer 
tare poluat, intervalele trebuie scurtate. O intretinere regulata a CTA-urilor nu scuteste 
antreprenorul unui control zilnic a functionarii si a eventualelor deteriorari ale centralei. 
 

 

Curatirea si intretinerea carcasei (inclusiv vane de condens) 

 eliminarea murdariei uscate cu un aspirator industrial. 
 altfel cu o cirpa inmuiata, eventual un produs diluant contra uleiului si a grasimii (produsul 

cu un pH neutru intre 7 si 9). 
 La vane cu acces dificil (ex. sub schimbatoare de caldura) pentru curatirea completa, 

trebuie eliminati componentii corespunzatori. 
 tratarea partilor galvanizate cu un spray de protectie. 
 tratarea regulata cu un spray de ungere pentru toate partile mobile, ca sarniere, minere, 

etc. 
 garniturile, in special garniturile usilor de vizitare trebuie periodic verificate pentru 

defectiuni si buna etanseizare. 
 deteriorari si coroziuni ale carcasei vor fi imediat vopsite cu vopsea de retus. 
 Impuritati in articulatiile componentelor (ex. panou de tranzitie/ iluminare), indepartarea 

cu aspirator industrial si duza pentru articulatii, sau pistol de pulverizare cu detergenti si o 
cârpa umeda. 

 
 

Produse dezinfectante 

Utilizarea de produse dezinfectante numai pe baza de alcool a caror punere in practica este 
permisa in tara specifica (de exemplu: RKI, VAH, DGKH). 
 

 

Repunerea in functiune 

Dupa efectuarea lucrarilor de dezinfectare si intretinere corespunzatoare, este necesara 
asigurarea unei curatenii suficiente a aparatului: este interzisa patrunderea de substante 
toxice sau mirositoare in aerul suflat. 
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Controlul de etanseitate 

In zonele igienice, unde se afla aerul de retur nu este in nici un caz admis a fi amestecat cu 
aerul insuflat, este necesara suprevegherea anuala sau dupa fiecare intretinere a etanseitatii 
carcasei si a componentilor (ex. cu ajutorul unei butelii de gaz). A respecta instructiunile de 
securitate a producatorului! Daca este necesar se vor lua masuri necesare pentru 
reobtinerea etanseitatii corecte urmand sfaturile producatorului. 
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Livrarea 
 

Controlul produselor 

Verificati la receptia materialelor pe santier ca ansamblul de piese sa fie in stare buna. 
A se indica imediat pe borderoul de livrare piesele lipsa si a se confirmarea conducatorului 
camionului. Modalitatea de reglare a daunei este detailat prescrisa pe borderoul de 
transport. In caz de nerespectare a acestor proceduri, garantia nu mai are valabilitate. 
 

 
 
 

Descarcarea si transportul 
 

Toate aparatele sunt echipate cu inele sau urechi de ridicare. 
Aparatele fara cadru suport sunt livrate pe paleti. Transportul aparatelor se va face numai in 
pozitie de utilizare (nu inclinate sau culcate). Descarcarea si manipularea se face de 
preferinta cu macaraua sau cu motostivuitor. 
 

 

 

Atentie 
Caderea obiectelor pot cauza deteriorari importante asupra persoanelor sau materialelor. A 
respecta instructiunile de securitate referitoare la utilizarea echipamentelor de manipulare 
si transport. A nu se sta sub sarcini suspendate. 
 

 

Descarcarea cu macaraua si manipularea 
 

 

Atentie 
Pentru descărcarea și transportul unităților folosiți numai dispozitive de ridicare adecvate și 
omologate (frânghii, lanțuri, curele de ridicare) și fixați-le numai de urechile de transport 
sau buclele de transport conform BGV D6. 
 

 

Descărcarea prin folosirea inelelor de transport  

 
 
Atasati sistemul de ridicare prin inele. Unghiul format prin cablul de transport si sarcina sa nu 
fie inferior de 45°, iar daca nu folositi un sistem de ridicare special adaptat. 
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Ridicarea cu macara a carcasei cu cadru de legatura  

  
 
Întotdeauna ridicati cu macaraua secțiunile în mod individual! Secțiunea superioară (2) nu 
trebuie conectată la secțiunea inferioară (1) până când secțiunea inferioară (1) nu se află la 
locul final de instalare. Întotdeauna ridicati cu macaraua secțiunile în mod individual! Cadrul 
de cuplare nu este proiectat pentru a ridica secțiunea inferioară (1) împreună cu secțiunea 
superioară (2). 
Pentru conectarea sectiunilor/unitatilor, a se vedea pagina 16.  
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Ridicarea cu ajutorul macaralei a schimbatorului de caldura livrat separat  

Dacă schimbătoarele de căldură rotative sunt livrate separat, schimbătoarele de căldură 
rotative trebuie mai întâi atașate la macara înainte ca dispozitivul de siguranță a transportului 
să fie îndepărtat pentru a preveni căderea acestora. 
 

 

Descarcarea cu ajutorul dispozitivelor/grinzi de transport  

 
 
Grinzile/dispozitivele de transport trebuie utilizate pentru centralele care sunt montate 
complet pe un cadru DIN. Pentru unitățile montate complet pe cadrul DIN, cu ajutorul unui 
echipament adecvat de ridicare la fața locului (de exemplu, ridicare containere marfă), este 
imperativ să se asigure o distribuție uniformă a sarcinii pe toate buclele de transport.  
Dispozitivele de transport trebuie îndepărtate după instalarea unității pentru a preveni 
rănirea. 
Dispunerea punctului de suport pentru unitățile de cadre DIN este definită exclusiv pentru 
transport și manipulare. Pentru mai multe informatii vezi pagina 2.  
 

 

 
 
Înclinarea maximă admisă la macaraua unităților cu cadru DIN în direcția lățimii este x ≤ 5 
cm. 

 

 
  
Înclinarea maximă admisă la macaraua unităților cu cadru DIN în direcția lungimii este y ≤ 30 
cm. 
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Torsiunea diagonala maxim admis al echipamentului de ridicare la macara cu cadru DIN 
este α ≤10°. 
 

 

 

Atentie 
Determinați centrul de greutate! Reduceți înclinarea prin schimbarea lungimii frânghiei. 
Nerespectarea acestui lucru poate duce la un pericol de răsturnare. 
Încărcați toate buclele de transport în mod egal! Utilizați tendicuri ca echipament de ridicare 
pentru încărcare uniformă. 
Poate fi necesar un dispozitiv de ridicare pentru macara profesională. 
 
 

 

Descarcarea cu motostivuitoare si manipularea  
 

 

Observatie 
Pentru descarcarea si manipularea cu motostivuitoare, se vor folosi furci destul de lungi 
pentru a trece pe sub toata profunzimea aparatelor. Transportul se face numai pe cadru 
sau pe palete. 
 

 

Descarcarea cu motostivuitoare 

 
 

 

Descărcarea cu motostivuitorul a schimbatorului de caldura rotativ livrat separat 

  

În cazul schimbătoarelor de căldură rotative livrate separat, schimbătoarele de căldură 
rotative trebuie fixate împotriva căderii prin mijloace auxiliare adecvate (frânghii, suporturi...) 
puse la dispozitie de client. 
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Montajul si instalarea 
 

Instalarea 
 

motostivuitorul 

Utilizați numai dispozitive de ridicare adecvate și permise pentru asamblare. Aplicați un 
dispozitiv de ridicare numai la marginea superioară a cadrului de bază pentru a evita orice 
deformare. 
 

 

Nota 

Inaintea montajului aparatelor pe santier, controlati pozitia componentelor si functionalitatea 
aparatelor cu ajutorul fiselor tehnice si a planurilor de executie. 
 
Insonorizarea 

Pentru a respecta valorile de emisie fonice autorizate, componentele insonorizante (de ex. 
atenuatoare de conducte, pereti insonorizanti) trebuie sa fie prevazute la aspiratie si la 
refulare si in consecinta pe carcasa centralei; in masura in care nu sunt suficiente sau 
integrate in centrala. 

 
 

atenuatoarele de vibratie  

 
 

Montare pe suport 
longitudinal 

 
1 – Cadru de bază 
2 – amortizor de vibrații 
3 – suport la fața locului  

Instalare pe suport 
transversal 

 
1 – Cadru de bază 
2 – amortizor de vibrații 
3 – suport la fața locului 

Instalare pe puncte de 
fundație 

 
1 – Cadru de bază 
2 – amortizor de vibrații 
3 – suport la fața locului 

 
 

Utilizați amortizoare de vibrații pentru atenuarea vibrațiilor (de exemplu, bandă Mafund, 
Sylomer sau Ilmod Kompri) în direcția lungimii și a lățimii. Utilizați tipul adecvat în funcție de 
sarcină. Dimensionarea amortizoarelor se face la fata locului. Utilizați amortizoare de vibrații 
pe toate tipurile de suporti! 

 

Cadru suport fara punct termic 

Decalarea eventuala intre gaurile de racord ale carcasei datorita comprimarii inegale ale 
carcasei prin greutate se va face cu ajutorul unei ridicari adecvate.  
 
Inele de ridicare / Legaturi de transport  

Dupa montaj, inelele de transport/legaturile de transport vor fi desurubate si gaurile inchise 
cu dopuri. 
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Asamblarea CTA-urilor 
 

Toate piesele de conectare, cum ar fi șuruburile, benzile de etanșare și benzile de acoperiș 
(numai pentru unitățile rezistente la intemperii) sunt incluse în unități – mai ales în unitatea 
de ventilator. 
 
Secțiunile unității sunt conectate prin șuruburi utilizate prin interior. Dacă nu sunt prevăzute 
uși de acces la punctele de conectare, panourile de acoperire marcate trebuie îndepărtate 
pentru un acces mai bun. 
Dacă secțiunile unității sunt accesibile doar dintr-o parte, vor exista bucșe filetate în cadru. 
În acest caz șuruburile de conectare trebuie strânse manual pentru primii 10 mm, urmate de 
strângerea cu un cuplu de max 30 N.m. 
Pentru versiunea din oțel inoxidabil utilizați numai elemente de conectare din oțel inoxidabil. 
 

 

Asamblarea prin bolte 

 
1 – garnitura autoadeziva  
 

 

Asamblare prin bucse cu filet 

 
1 – garnitura autoadeziva  
 
Pentru asamblarea a doua carcase, se va proceda in felul urmator: 
 Aplica garnitura autoadeziva pe cadrul frontal al unei carcase. 
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Sfaturi 

Garnitura trebuie aplicata intre panou si axul gaurilor de insurubat. 
 a taia garnitura la nivelul suruburilor 
 daca este necesar, se vor demonta panourile (dupa ce au fost dinainte marcate) 
 daca este necesar, stringerea carcasei prin cleme cu surub 
 asamblarea carcaselor una cu cealalta 
 remontarea panourilor 
 

 

 Fixare pe suporturi la fața locului  
 

Installation on Longitudinal Support 
 

Pentru fixarea CTA-urilor pe suporturile longitudinale la fața locului sunt recomandate cleme 
speciale. 
 

  
1 – suport longitudinal la fața locului 
2 – cadru de bază  
3 – clemă grindă F9  

1 – suport longitudinal la fața locului 
2 – cadru DIN  
3 – clemă grindă F9 
4 – Șaibă conică DIN 434 

 
Pentru unitățile pe rame DIN utilizați șaibe conice DIN 434. Sunt folosite pentru a compensa 
înclinarea flanșelor grinzilor U. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați reprezentantul robatherm. 
 

 

Instalare pe suport transversal  
 

Pentru fixarea CTA-urilor pe suporturile transversale la fața locului sunt recomandate cleme 
speciale. 
 

  
1 – suport transversal la fața locului 
2 – cadru DIN 
3 – clemă de grindă FC 

1 – suport transversal la fața locului 
2 – cadru DIN 
3 – clemă de grindă FC 
4 - clema de grinda complet închisă 

 
For further information, please contact your robatherm representative. 
 

 

Avoiding the risk of tipping 
 

Especially in the case of unfavourable centre of gravity positions (e.g. a height/depth ratio ≥ 
2.5), robatherm recommends further security measures. For the exact arrangement of the 
fixing points on the AHU, please contact your robatherm representative. 
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Coupling frame  
 

 

Cadrul de cuplare este folosit pentru a instala două CTA robatherm una deasupra celeilalte. 
Unitățile de livrare sunt conectate între ele numai la locul final de instalare (pentru mai multe 
informații vezi pagina Fehler! Textmarke nicht definiert.). 
 

 
 
 Instalați și conectați CTA inferioara robatherm (1) (pentru mai multe informații consultați 

pagina 1). 
 

  
 
 Așezați CTA robatherm superioară (2) pe cadrul de cuplare al CTA robatherm inferioară. 
 Suporturile de cuplare (3) de pe cadrul de cuplare servesc la ghidarea și centrarea 

cadrului de bază al CTA robatherm superioară. 
 

  
 
 Scoateți șuruburile hexagonale ale clemelor de cuplare.  
 Întoarceți clemele si le puneți in așa fel încât forma de bucla de acoperis (ex.tigla) sa fie 

la baza cadrului. 
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 Montati clemele de cuplare cu șuruburile hexagonale. 
 Clemele de cuplare fixeaza cadrul de baza al partii superioare a centralei de cadrul de 

cuplare al partii inferioare a centralei robatherm. 
 

 

Etansarea separarii componentelor  
 

Pentru o intretinere mai usoara, dupa terminarea asamblarii se sigileaza capetele zonelor de 
separatie cu un mastic inert PU microbian. 
 

 

Aparate pentru executii in exterior 
 

Toate deschiderile unității (de exemplu, tubulaturi, tablou electric etc.) trebuie să fie 
etanseizate sau echipate cu protecție împotriva intemperiilor pentru a preveni pătrunderea 
apei în unitate. Planificați înălțimea de instalare a unității în conformitate cu max. nivelul de 
zăpadă. Tubulaturile conectate trebuie drenate profesional la fața locului. 
 

 

 Nu amplasați grila de aer exterior în direcția principală a vântului a sistemelor de răcire prin 
evaporare/turnurilor de răcire umede (CEN TR 16798-4 2017 cap. 8.8.2)). 
 

 
1 – Direcția principală a vântului 
 
Dacă calitatea aerului exterior este independentă de orientare, admisia aerului exterior 
trebuie să fie în direcția vântului. Acest lucru este pentru a evita scurtcircuitarea fluxurilor de 
aer.  
 

 

 Încărcare la zăpadă  
 

Este responsabilitatea clientului să efectueze un calcul al încărcării de zăpadă pentru AHU. 
Rezultatul calculului este înălțimea de curatare. 
Peste această înălțime, zăpada trebuie curățată de pe acoperișul AHU pentru a evita 
deteriorarea.  

 

Pentru deszăpezirea în siguranță a acoperișului unității, robatherm oferă o soluție individuală 
pentru CTA dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați 
reprezentantul robatherm. 
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Incarcarea la vant  
 

Este responsabilitatea clientului să facă un calcul al sarcinii vântului pentru suprafața de atac 
a CTA. În funcție de sarcina de vânt așteptată, CTA robatherm trebuie fixată pe fundație. 
 

 

 Protecție împotriva căderii  
 

O înălțime de cădere mai mare de 1 m constituie un pericol de cădere. 
Pentru înălțimi de cădere de 1 m sau mai mult, se recomandă protecția cu o balustradă. 
De la o înălțime de cădere de 3 m, protecția împotriva căderii poate fi realizată cu ajutorul 
unor dispozitive de siguranță. Pentru înălțimi de cădere mai mici, dispozitivele de siguranță 
nu își îndeplinesc funcția. 
 

 

 

Atentie 
Urechile de transport nu trebuie folosite niciodată pentru protecția împotriva căderii. 

 
 

Pentru deszăpezirea în siguranță a acoperișului unității, robatherm oferă o soluție individuală 
pentru CTA dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați 
reprezentantul robatherm. 
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Racordul tubulaturii 
 

Racordul tubulaturii prin intermediul stuturilor elastice trebuie sa fie fara constringeri 
mecanice. Lungimea stutului elastic montat trebuie sa fie inferior lungimii sale maximale. 
Lungimea ideala variaza intre 100 si 120 mm. Tubulatura precum si stuturile elastice cu 
cadru profilat trebuie sa fie izolate si protejate contra intemperiilor.  
 

 

Stuturi elastice 

 
1 – cadrul centralei, 2 – stut elastic, 3 – tubulatura in avalul centralei 
 

 

Stut elastic cu cadru izolat 

 
1 – cadrul centralei, 2 – cadru izolat, 3 – tubulatura in avalul centralei, 4 – garnitura 
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Deschideri in jos  
 

 

 

Atentie 
Scoaterea grătarelor creează pericolul căderii prin deschiderea expusă. Asigurați în punctul 
de fixare cu un dispozitiv de protecție împotriva căderii. 
Prin deschiderile expuse, obiectele precum uneltele pot cădea și pot pune în pericol 
persoanele care se află sub deschidere. Blocați zona periculoasa, de ex. plasă de 
siguranță. 
Dacă este instalat incorect, există riscul de cădere din cauza capacității de încărcare 
limitate a grătarului. 
 
 

 

Pentru a conecta conductele de aer la deschideri descendente, poate fi necesară 
îndepărtarea elementelor de grătar. Pentru a instala elementele de grătar după efectuarea 
lucrărilor, vă rugăm să consultați instrucțiunile de la pagina 41. 
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Acoperiș de protecție  
 

Generalitati 
 

Unitățile rezistente la intemperii pot fi echipate cu acoperișuri de protecție. 
Se furnizează următorul material: 
 Acoperiș de protecție cu urechi de transport montate 
 Bandă de prezentare, 20x4 mm, spumă PE, antracit  
 Suruburi autofiletante cu cap DIN 7504, 6.3x80 mm, Torx, galvanizate 
 Dopuri 13,0x11,0x5,0 PE RAL 9010/pure alb 
 

  
1 – Acoperis de protectie, 2 – urechi de transport 
 

 

Instructiuni de securitate 
 

 

Atentie 
Caderea obiectelor pot cauza deteriorari importante asupra persoanelor sau materialelor. A 
respecta instructiunile de securitate referitoare la utilizarea echipamentelor de manipulare 
si transport. A nu se sta sub sarcini suspendate. 
 

 

 

Avertisment! 
Pericol care amenință viața din cauza căderii 
Există riscul căderilor care pun viața în pericol dacă se călcă pe acoperișul de protecție, 
deoarece acoperișul de protecție nu este potrivit pentru sarcini de incarcare. 

• Nu calca pe acoperisul de protectie. 
 

 

 

Atentie 
Pentru descărcarea și transportul unităților folosiți numai dispozitive de ridicare adecvate și 
omologate (frânghii, lanțuri, curele de ridicare) și fixați-le numai de urechile de transport 
sau buclele de transport conform BGV D6. 
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 Etapele de lucru  
 

 

Mascarea acoperișului de protecție  

  
 
 Atasati pe partile superioare ale acoperisului banda de prezentare, 20x4 mm, PE spuma, 

antracite. 
 

 
 
 Pre-atasati suruburile autofiletante livrate, head DIN 7504, 6.3x80 mm, Torx, galvanizate. 
 
Pregatirea Panoului  

  
 
 Scoateți toate șuruburile din panoul corespunzator. 
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Montarea acoperișului de protecție  

  
 
 Aliniati acoperisul de protectie cu panoul.  
 

  
 
 Folositi un prelungitor pentru insurubare. 
 Montati acoperisul de protectie cu suruburi autofiletante cu cap DIN 7504, 6.3x80 mm, 

Torx, galvanizate. 
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Indepartarea urechilor de transport  

 
 
 A se îndepărta dispozitivele de transport. 
 
A se acoperi gaurile cu dopuri 

  
 
 Acoperiti golurile cu dopuri 13,0x11,0x5,0 PE RAL 9010/pure alb 
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Racordul bateriilor  
 

La racordarea conductelor de apa calda si rece (tur si retur), asigurati-va sa nu inversati turul 
si returul (principiu contracurentului: intrarea apei este de obicei de partea opusa a iesirii 
aerului).  
 
Racordul de apa calda si rece – exemplu 

 
1 – tur, 2 – retur, sageata – sensul de circulatie a aerului 
 

 

 

Observatie 
Montarea tubulaturii pe santier trebuie sa evite greutati fortate, vibratii, dilatatii ale 
schimbatoarelor. Daca este necesar, folositi compensatoare.  
 
In timp ce se stringe filetajul bateriei, tubulatura trebuie tinuta contra, de ex. cu ajutorul unui 
cleste pentru a evita deteriorarea racordului prin torsiune. 
 

 

Montati flansele tevilor astfel încât să fie posibilă îndepărtarea fără probleme a 
schimbătoarelor de căldură pentru întreținere sau schimb.. 
 
 Racordarea conductelor de refrigerare  

Înainte de conectare, verificați schimbătoarele de căldură și conductele pentru scurgeri, 
adică dacă încărcătura de gaz inert de pe partea de funcționare este încă sub presiune. 
Conductele din afara CTA trebuie să fie izolate pentru a fi etanșe la difuzie. 
 

 

 

Caution 
În cazul schimbătoarelor de căldură care conțin agent frigorific, respectați indicațiile de pe 
pagina 65 privind instalația de refrigerare, pompa de căldură și aparatul de aer condiționat 
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Conectare HE-RAC  
 

 
 
Schimbătoarele trebuie conectate conform principiului în contracurent. 
Schimbatoarele împărțite în înălțime trebuie conectate în paralel. 
 

 

Racordul evacuarii vanei de condens si a conductelor de revarsare 
 

Asigurați toate ieșirile cu un sifon (cu supapă de reținere și dispozitiv de auto-umplere) și 
îndepărtați apa reziduală în mod corespunzător. Înălțimea sifonului trebuie reglată în funcție 
de depresiunea sau suprapresiune a unității de ventilație, astfel încât să fie împiedicată 
aspirarea sau suflarea aerului în raport cu conducta de apă uzată conectată.. 
 

 

Connection of Siphon   
 

 

Atentie 
Fiecare ieșire de scurgere dintr-o tavă de condens trebuie conectată individual cu propriul 
sifon și o evacuare liberă. 
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Determinarea curbei de presiune  
 

  

 
Pentru a calcula presiunea dintr-o componentă, sunt necesari următorii parametri, în funcție 
de partea sistemului în care se află componenta de luat în considerare: 
 pierderea de presiune a componentelor individuale din unitate (vezi fișa tehnică) și 
 presiunea exterioară pe partea de aspirare sau  
 presiunea externă pe partea de presiune. 
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Calculul presiunii pentru schimbătoarele de căldură cu plăci  

 
 

 

 

Atentie 
Într-o unitate combinată cu un schimbător de căldură cu plăci, fluxurile de aer se 
încrucișează. Asigurați-vă că urmați fluxul de aer atunci când calculați presiunea. 
 
 

 

Sifon cu depresiune  
 

Calculul presiunii pe partea de aspirație   

Calculul presiunii în baterie de încălzire (A) 
 Presiune externă pe partea de aspirație   de ex. -100  Pa 
 Pierderea de presiune  Filtru   de ex. -250  Pa 
 Pierderea de presiune   Atenuator zgomot de ex. -15  Pa 
 Pierderea de presiune   Baterie incalzire de ex. -100 Pa 
 Pierderea de presiune  Baterie racire  de ex. -20 Pa 
Total                   p1 = -485  Pa 
 
Cu această presiune puteți calcula acum înălțimea sifonului pentru un sifon cu depresiune 
(partea de aspirație). 
 
Nota 

Această presiune + înălțimea sifonului corespunzătoare se aplică numai componentului în 
cauză. 
Utilizați întotdeauna pierderea finală de presiune pentru pierderea de presiune a filtrului. 
 

 

Calculul înălțimii sifonului pentru sifonul cu depresiune  
 

 
1 – Ieșire liberă la presiunea atmosferică 
Înălțimea sifonului pentru un sifon cu depresiune se determină după cum urmează:  
 
H1 [mm] = p [Pa]/10 
Hs [mm] = p [Pa] x 0,075 
p - presiunea internă maximă [Pa] pe partea de aspirație a componentei în cauză 
(e.g. (A)  p1 = -485 Pa) 
 
H [mm] = H1 + Hs  
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Nota 

Aceasta este o recomandare pentru procedura de calcul al înălțimii sifonului. 
Vă rugăm să utilizați întotdeauna înălțimile specifice ale producătorilor de sifon. 
Vezi fișa sifonului. 
 

 

Sifon cu suprapresiune  
 

Calculul presiunii pe partea de suprapresiune  

Calculul presiunii în amortizorul de zgomot (B) 
 Presiune externă pe partea de presiune  e.g. +200 Pa 
 Pierderea de presiune   fitru  e.g.  +250  Pa 
 Pierderea de presiune atenuator zgomot e.g.  +15 Pa 
Total            p2 = +465 Pa 
 
Cu această presiune puteți calcula acum înălțimea sifonului pentru un sifon cu 
suprapresiune (partea cu suprapresiune). 
 
Nota 

Această presiune + înălțimea sifonului corespunzătoare se aplică numai componentei în 
cauză. 
Utilizați întotdeauna pierderea finală de presiune pentru pierderea de presiune a filtrului. 
 

 

Calculul înălțimii sifonului pentru sifonul cu suprapresiune  
 

 
1 – Ieșire liberă la presiunea atmosferică  
Înălțimea sifonului pentru un sifon cu suprapresiune se determină după cum urmează:  
 
Hs [mm] = p [Pa]/10 
p – presiunea internă maximă [Pa] pe partea de presiune a componentei în cauză 
(ex. (B) p2 = +465 Pa) 
 
H [mm] = 35 mm + Hs +50 mm 
 
Nota 

Aceasta este o recomandare pentru procedura de calcul al înălțimii sifonului. 
Vă rugăm să utilizați întotdeauna înălțimile specifice ale producătorilor de sifon. 
Vezi fișa sifonului. 
 

 

 Combinarea mai multor canale de scurgere  
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La îmbinarea mai multor orificii de scurgere, la fiecare ieșire de scurgere trebuie conectat un 
singur sifon. După sifon, acestea pot fi combinate. Se pot combina intre ele doar sifoane cu 
suprapresiune sau cu depresiune.  
Aceasta trebuie să se termine într-o ieșire liberă la presiunea atmosferica. 
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Nota 

Numai un sifon umplut cu apă își poate îndeplini funcția. După o oprire mai lungă, un sifon 
se poate usca și trebuie umplut din nou manual înainte de punere în funcțiune. 
Pentru a evita acest lucru, se recomandă instalarea unui sifon cu bila pentru subpresiune 
sau suprapresiune (partea de aspirație sau presiune). 
 

 

Conectarea umidificatorului   

Conectați conducta de scurgere a umidificatorului și scurgerea tăvii prefabricate separat la 
scurgerea apei uzate. 
 

 

Racordul electric 
 

 

Observatie 
Lucrarile electrice nu au voie sa fie efectuate decit de o persoana calificata. Verificati ca 
racordurile electrice ale centralelor exterioare sa fie etanse la apa. Racordati de jos cu o 
raza de curba suficienta si cu insurubari etanse (clasa de protectie echivalenta sau cel 
putin IP 65, folositi garnituri de etanseitate adaptate). Controlati toate racordurile electrice 
(dulap electric, redresor de frecventa, motoare, etc.) si executati restringerea lor daca este 
necesar (vedeti deasemenea norma DIN 46200). 
 

 

Componentele electrice, cum ar fi încălzitoarele electrice de aer, motoarele electrice, 
actuatoarele etc. trebuie conectate și împământate conform specificațiilor producătorului, 
reglementărilor electrice locale, precum și recomandărilor generale privind prevenirea 
interferențelor electromagnetice (împământare, lungimi de cablu, ecrane cabluri etc.).  
Marcarea bransamentelor trebuie sa fie indicata in cutia de racordare.  
Toate bransamentele de împământare existente (legăturile echipotențiale) vor fi inspectate 
și, dacă este necesar, reajustate/restrânse..  
Inspecțiile de siguranță electrică trebuie să aibă loc în conformitate cu DIN EN 60204-1 
(VDE 0113-1) și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță necesare.  
Conexiunile facute pe santier trebuie de asemenea sa implineasca cerintele DIN EN 60204, 
tabelul 10.  
Operatorul este obligat, in coformitate cu reglementarile nationale aplicabile, sa repete in 
mod regulat aceste inspectii.  
In Germania, intervalele temporale de testare repetate conform BGV A3 §5 tabelul 1A 
(Repetarea testarii instalatiilor electrice si a echipamentelor) trebuie respectate. 
 

 

Protectia motoarelor 
 

 protejati motoarele contra suprasarcinii conform normelor EN 60204/DIN VDE 0113. 
 prevedeti un sistem de protectie si reglarea la valoarea curentului nominal (vedeti placa 

indicatoare). O valoare de reglare superioara a valorii acestui curent nu este autorizata! 
 protejati motoarele echipate cu sonde PTC cu un releu adecvat. 
 motoarele cu o putere inferioara sau egala a 3 kW pot in general porni direct (respectati 

puterea maximala a retelei). Prevedeti o pornire in stea-triunghi sau prin redresor de 
frecventa (pornire progresiva a vitezei de rotatie) pentru motoare de putere superioare de 
3 kW.  

 Motoarele de sincronizare magnet permanent sunt interzise de a fi conectate direct la 
retea (exclus chiar by-pass de retea) fara componente electronice speciale (exemplu 
variator). 

 
 

 

Observatie 
Sigurantele standard si alte automate nu constituie protectii suficiente. Daunele produse 
datorita lipsei de protectie a motoarelor nu sunt acoperite prin garantie. 
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Curatenie finala 
 

Dupa terminarea lucrarilor de montare si inaintea punerii in functiune, verificati curatenia 
componentilor conform normei VDI 6022 sau echivalente si daca este necesar, curatirea lor. 
In special piliturile de metal care pot produce rugina, trebuie eliminate. 
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

Usi de acces 
 

Dupa terminarea montarii complete ale aparatului, verificati accesibilitatea usilor. 
In functie de conditiile de montare, poate fi necesara ajustarea lor. Cuplul de stringere a 
suruburilor: 3 Nm. 
 Referitor la balamale: 

Gaurile alungite in partea fixa de la balamale permit o reglare verticala a portii, cele de la 
partea mobila la reglarea orizontala.  

 Referitor la inchizatoarea exterioara: 
Dupa ajustarea usii, la nivelul balamalei, un reglaj al minerelor exterioare poate fi 
necesar. Reglarea orizontala se face de la nivelul partii fixate pe usa, reglarea verticala 
pe cea inactiva.  

 

 
 

 

Roata de recuperare a caldurii  
 

In cazul rotii livrate in mai multe piese, cureaua rotii trebuie fixata conform specificatiilor 
producatorului inantea montarii masei de acumulare. In acest sens este necesara 
pozitionarea curelei in mod corespunzator. 
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Lucrari de inchidere a acoperisului la centrale 
exterioare  
 

Generalitati 
 

Acoperisul echipamentelor exterioare este protejat printr-o membrana/suprafata de protectie. 
Dacă unitățile sunt furnizate separat pentru un transport mai ușor, punctele de separare 
trebuie izolate așa cum este descris în următoarele instrucțiuni de lucru. 
The following material is supplied: 
 Bucati/Fasii de Membrana de acoperis (PVC, cu fibre de rezistenta).  
 Soluție -solvent pentru lipire a membranei de acoperis(cutie).  
 Pasta de etansare pentru membrana de acoperis (sticla de plastic). 
 Parti de acoperire a tablei de picurare (pervaz). 
 Șurub de conectare (șuruburi pentru ferestre JD-22 3,9 x 16 mm, cap cilindric H, varf 

autoforant, zincat). 
 Depending on execution: 

 Plug (grey) and cap (white). 
 Cap (grey). 

În plus, sunt necesare următoarele materiale: 
 Perie plată sau similară pentru aplicarea agentului de sudare cu solvent pentru 

membrana de acoperiș. 
 Sac de nisip sau similar pentru presare. 
 Suflanta cu aer cald sau similar pentru uscare si incalzire. 
 Cârpe sau similar pentru curățare. 
 

  
1 – Panou, 2 – Inel de transport, 3 – Punct de separare, 4 – Tabla de picurare, 5 – Marginea 
imbinarii,  
6 – Partea de suprapunere a tablei de imbinare, 7 - Bucata/Fasie de Membrana de acoperis 
 
Nota 

Dacă plouă în timpul montării unității, acoperișul trebuie acoperit (de ex. cu o prelată). 
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Instructiuni de securitate 
 

 

Atentie 
Solutia solvent de lipire Tetrehydrofuran și pasta de etanșare sunt ușor volatile și 
inflamabile. Următoarele reglementări sunt obligatorii în timpul utilizării lor: 
 Respectați instrucțiunile de siguranță de pe recipiente! 
 Se pot produce leziuni cauzate de incendiu sau deflagrație! Flacăra libera și fumatul 

sunt interzise. 
 Deteriorarea sănătății cauzată de vaporii de solvenți. Evitați inhalarea! 
 Păstrați agentul de lipire cu solvenți și pasta de etanșare în vase închise ermetic și 

utilizați rapid recipiente deschise. 
 Depozitarea trebuie să fie fără îngheț și protejată de lumină. 
 Purtați echipament individual de protecție (ochelari de protecție, mască respiratorie, 

mănuși și îmbrăcăminte de protecție).  
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Derularea lucrarilor 
 

Scoateti inelele de transport si acoperiti gaurile  

  
 Demontati inelele de transport si suruburile. 
 Etanșați orificiile de sus, în funcție de construcția carcasei, cu dop (gri) sau capac (gri). 
 Sigilați găurile de jos, în funcție de construcția carcasei, cu capac (alb). 
 
Curățarea si uscarea zonei de lucru   

  
 Membrana de acoperiș și tava de picurare de lângă punctul de separare trebuie să fie 

curate. 
 Curățați membrana murdara și ștergeți pervazul cu o cârpă.  
 Membrana pentru acoperișuri și pervazul de picurare de lângă punctul de separare 

trebuie să fie uscate. 
 Uscati membrana de acoperiș umeda și pervazul de picurare prin suflare de aer cald.  
 

Montați partea de suprapunere a pervazului de picurare  

  
 Se pune partea care se suprapune tabla de picurare peste tabla de picurare la punctul de 

separare. 
 Atașați partea suprapusă a pervazului de picurare cu șuruburile de conectare furnizate 

(șuruburi pentru ferestre JD-22 3,9 x 16 mm, cap cilindric H, vârf de găurit, zincat). 
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Pregătiți aplicarea membranei de acoperiș  

  
 Temperatura de întindere trebuie să fie de cel puțin 10°C. 
 Dacă temperatura este mai mică de 10 °C, membrana de acoperiș de lângă punctul de 

separare și banda membranei de acoperiș trebuie preîncălzite cu aer cald.. 
 

  
 Tăiați banda membranei de acoperiș la dimensiune, astfel încât banda membranei de 

acoperiș și membrana de acoperiș deja așezată să aibă o suprapunere de cel puțin 10 
mm. 

 Așezați banda membranei pentru acoperișuri. 
 
Etanșați punctul de separare (max. 100 mm) 

  
 Aplicati solutia de sudura cu o pensula plata atat fasia de membrana cat si membrana 

existenta in felul urmator: 
 Pe secțiuni scurte de aprox. 50 până la 100 cm lungime în direcția de așezare 
 Aprox. 5 până la 10 cm lățime 
 La zona de separatie a pervazului pe intreaga portiune a fasiei de membrana 
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 Presati imediat banda acoperiscului cu o rola sau cu palma mâinii. 
 Puneti o greutate pe partea lipita, de exemplu un sac de nisip. 
 Repetati procesul pentru sectiunea urmatoare de 50-100 cm lungime.   
 Greutatea nu trebuie lasata o perioada lunga de timp. 
 
Etansati marginea de imbinare 

  
 Apăsați continuu pasta de etanșare ca un fir subțire în marginea îmbinării. 
 Pasta de etanșare se usucă rapid până la o peliculă densă. 
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 Modul de lucru la colturi  
 

Scoateti inelele de transport si acoperiti gaurile 

  
 Demontati inelele de ridicare si suruburile. 
 închideți gaurile de deasupra in funcție de tipul constructiei cu un capac (gri) sau 

dop (gri)  
 închideți gaurile de dedesubt in funcție de tipul constructiei cu un dop (alb)  

 

Curățarea si Uscarea zonei de lucru  

  
 Membrana pentru acoperișuri și nasul de picurare de lângă punctul de separare 

trebuie să fie curate.  
 Curățați membrana murdara și ștergeți pervazul cu o cârpă.  
 Membrana pentru acoperișuri și pervazul de picurare de lângă punctul de separare 

trebuie să fie uscate.  
 uscați membrana de acoperiș umeda și pervazul de picurare prin suflare de aer 

cald. 
 

Pregatire pentru punerea membranei de etanseitate 

  
 Temperatura de aplicare >+10 °C 
 in cazul temperaturii <+10 °C, incalziti cu un uscator industrial membrana acoperisului din 

apropierea punctului de separare si fasia de mambrana care se va aplica. 
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 Tăiați banda membranei pentru acoperișuri la dimensiune, astfel încât banda membranei 

pentru acoperișuri și membrana de acoperiș deja așezată să aibă o suprapunere de cel 
puțin 10 mm. 

 
Seal the Holes of the Transport Lugs 

  
 Aplicati solutia de lipire cu o pensula plata pe membrana existenta in zona gaurii 
 Amplasati bucata de membrana. 
 

  
 Presati imediat banda acoperiscului cu o rola sau cu palma mâinii 
 Puneti o greutate pe partea lipita, de exemplu un sac de nisip. 
 Greutatea nu trebuie lasata o perioada lunga de timp. 
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Sigilarea marginilor benzilor de acoperis 

  
  Presati sticluta de plastic si injectati solutia PVC sub forma unei linii subtiri continue pe 
margini.  

  Solutia se usca foarte repede pentru a crea un film etans. 
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Gratare  
 

Intretinerea 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Scoaterea grătarelor creează pericolul căderii prin deschiderea expusă. Asigurați în punctul 
de fixare cu un dispozitiv de protecție împotriva căderii. 
Prin deschiderile expuse, obiectele precum uneltele pot cădea și pot pune în pericol 
persoanele care se află sub deschidere. Blocați zona periculoasa, de ex. plasă de 
siguranță. 
Dacă este instalat incorect, există riscul de cădere din cauza capacității de încărcare 
limitate a grătarului. 
 

 

Montarea grilajelor/gratarelor dupa terminarea montajelor peste spatiile libere 

 
1 – bara portanta de sustinere, 2 – bara transversala, 3 – suport, 4 – distantier din PVC  
 
Toate barele portante ale elementelor individuale de grătar trebuie să se sprijine pe o 
substructură portantă la ambele capete. Cu dimensiuni pătrate, poate apărea confuzie. 
Distanțierele din PVC împiedică alunecarea elementului de grătar. 
 
Elementele de tip gratar sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: 
Lungimea elementelor de sustinere 
 

[module] L03 L04,5 L06 L07,5 L09 
[mm] 178 331 484 627 790 

 
Latimea barelor transversale 

[module] T03 - 60 mm T06 - 60 mm L06 
[mm] 230 536 612 

 
  

Punere in 
functiune si 
intretinere 



Punere in functiune si intretinere 

 

42 © robatherm 

 

Clapete 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Pentru a evita riscul de introducere a mâinii, accesul la lamele trebuie sa fie protejat prin 
instalarea unei protectii adecvate, un gratar sau un racord de tubulatura, etc. Dispozitivele 
de protectie conform DIN EN ISO 12100 trebuie sa fie prevazute, ca de ex. un racord de 
canal, gratar de protectie, etc. 
 

 

 

Observatie 
A nu se pune in functiune ventilatorul decât dupa ce s-a asigurat ca pozitia clapetelor este 
deschisa de exemplu prin indicarea comutatorului de limita. A se prevedea din partea de 
reglare ca la inchiderea clapetelor, ventilatoarele sa se opreasca.  
robatherm nu ia in cadrul garantiei raspunderea de deteriorari datorita manipularii 
incorecte. 
Pentru evitarea eventualelor deteriorari datorita cresterii brusce a presiunii aerului in timpul 
inchiderii clapetelor de foc, prevedeti clapete de supresiune. 
 

 

 Reflux  

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a evita refluxul din clădire. 
 
 Clapete cuplate 

In cazul clapetelor de aer cuplate, verificati ca articulatia sa functioneze fara probleme, in 
special verificati sensul de rotatie si pozitia deschis/inchis a clapetelor. 
 
Verificati buna instalare a ansamblului, strangeti eventual suruburile si conexiunile. 
 
 Clapete acționate de motor 

In cazul clapetelor echipate cu servomotoare, pozitionarea tijelor se face in asa fel ca unghiul 
de rotatie sa fie de 90° si ca clapetele sa se inchida complet. 
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Intretinerea 
 

Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Pentru a evita riscul de introducere a mâinii, accesul la lamele trebuie sa fie protejat prin 
instalarea unei protectii adecvate, un gratar sau un racord de tubulatura, etc. Dispozitivele 
de protectie conform DIN EN ISO 12100 trebuie sa fie prevazute, ca de ex. un racord de 
canal, gratar de protectie, etc. 
 

 

Clapete de aer – intretinere periodica 

 controlati curatenia clapetelor, eventualele deteriori, prezenta coroziunii 
 verificati eficienta dispozitivelor de protectie 

 

 

Clapete de aer – intretinere in caz de necesitate 

 curatati clapetele, reparati deteriorarile, eliminati coroziunea. 
 

Clapete cu actionare prin tije – intretinere periodica 

 verificati montajul si accesibilitatea tijei  
 verificati pozitia. 

 

Clapete cu actionare prin tije – intretinere in caz de necesitate 

 ungeti rulmentii din alama, cele din plastic nu necesita intretinere 
 ungeti tijele  
 
Sfat 

Nu ungeti si nu uleiati clapetele dintate. 
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Ventilatorul si motorul 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Un ventilator deteriorat  poate cauza grave daune persoanelor si bunurilor chiar si decese. 
Nu depasiti viteza maximala de rotatie indicata pe placile indicatoare si in fisele tehnice. Nu 
puneti in functie ventilatorul cind apar vibratii anormale. 
Riscul de incendiu din cauza frecarii  turbinei, a curelei sau a rulmentilor care se incalzesc.  
Pericol pentru sanatate din cauza zgomotului (pâna la aprox. 110 dB). 
 

 

Securitate pe timpul transportului 

Scoateti siguranta de transport (blocuri de lemn si placi de fixare) din suportul ventilatorului. 
Amortizoarele (cauciuc sau arc) sa nu fie sub extensie. 
 

 

 

Observatie 
Inainte de-a pune in functiune, verificati ca nici un instrument, deseu, unelte sau corpuri 
straine sa ramâna in carcasa sau in tubulatura si daca este necesar, sa se curate. Verificati 
cu mâna ca roata sa se roteasca in mod liber. 
 

 

Ventilator fara carcasa 

Vibratiile produse din cauza transportului pot schimba  decalajul intre ventilator si duza de 
aspiratie. Inainte de-a pune in functiune, verificati din nou dimensiunea « S ». Acest interval 
trebuie sa fie peste tot in jurul rotii. In caz contrar reglati cu contra piulita la amortizoare (1) 
pentru a obtine o distanta standard. Valoarea « R » (decalajul duzei de roata) trebuie sa fie 
egal cu aproximativ 1 % din diametrul rotii. In cazul ventilatoarelor fara carcasa conectate cu 
stut elastic se poate renunta la aceasta verificare. 
 



Punere in functiune si intretinere 

 

 © robatherm 45 

 
1 – contra-piulita de reglare, S – distanta, R – decalaj  
 

 

Pornirea 

Verificati buna asamblare a bucsei (conform momentului de strangere). 
 
Controlati tensiunea curelelor si ajustati daca este necesar: 
 tensiunea curelelor (vedeti pagina 49) 
 aliniati bucsele (toleranta < 0,4 daca < 7 mm/m) 
 
Dupa o faza de demarare de 1 la 2 ore: 
 stringeti din nou curelele (vedeti pagina 49). Controlati buna aliniere a rotilor de curele 

precum si tensiunea. Dace este necesar, se aliniaza. 
 Controlati buna asamblare a a sistemului de bucse Taper Lock, restringeti daca este 

necesar (conform momentului de stringere al producatorului).  
 
Sensul de rotatie 

Verificati printr-un start rapid sensul de rotatie a ventilatorului, care trebuie sa fie in 
concordanta cu sensul indicat de sageata de pe ventilator. In caz de eroare, corectati 
conexiunea electrica a motorului. 
 
Intensitatea absorbita 

Masurati intensitatea absorbita pe cele 3 faze (usi de revizie inchisa), când ventilatorul a 
ajuns la viteza de rotatie nominala. 
Intensitatea masurata sa nu depaseasca valoarea indicata pe placheta indicatoare (de 
asemenea pentru puterea nominala a motorului) si sa nu difere decât putin una de alta. In 
caz de suprasarcina, deconectati alimentarea electrica si verificati pierderile de presiune 
externe, debitul voluminos si viteza de rotatie a motorului. 
Daca intensitatea pe cele 3 faze difera anormal, verificati racordul electric al motorului.  
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Observatie 
Pentru a evita orice risc de rupere din cauza vibratiilor importante, ventilatorul nu are voie 
sa functioneze la frecvente mai mari decât cea permisa (a se vedea in tabelul de mai jos), 
sau frecventa de rezonanta (sau multipli de aceeasi frecventa) a grupului motor-ventilator. 
Notati aceasta frecventa de rezonanta la punerea in functiune si filtrarea prin convertizor. 
Efectuati un nou echilibru, daca este necesar. 
Ventilatoarele nu au voie sa functioneze in afara intervalului permis de catre producator. 
Respectati valoriile de accelerare si frânare indicate de catre producator. 
Risc de incendiu produs din cauza frecarii rotii, a centurii, a rulmentilor care se incalzesc. 
 

 

Lucrari la grupul motor-ventilator 

In timp ce se va lucra la grupul motor-ventilator, ex. schimbare de rulmenti, montarea unui 
ventilator fara carcasa, etc. este esential de-a urmari instructiunile de asamblare (reclamati 
daca este necesar). Controlati viteza de vibratie si daca este necesar procedati la un 
reechilibraj. 
 

 

 

Atentie 
Un ventilator deteriorat poate cauza prejudicii grave persoanelor si materialelor sau chiar 
moartea.  
Nu lasati sa functioneze ventilatorul in cazul in care apar vibratii anormale sau daca 
vitezele de vibratie depasesc valoarea maximala permisa!  

 
Limita vitezei de vibratie V(eff) conform normei VDI 2056 sau DIN ISO 10816 : 

Montaj Grupul de 
masini 

bun Utilisabil  inca admis 

rigid daca  < 15 kW K 0,7 mm/s 1,8 mm/s 4,5 mm/s 

rigid daca  > 15 kW M 1,1 mm/s 2,8 mm/s 7,1 mm/s 

Tampoane anti-vibratii T 2,8 mm/s 7,1 mm/s 18 mm/s 
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Intretinerea 
 

 Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

Instructiuni de intretinere 

In cazul functionarii  in permanenta si / sau in conditii dificile, de exemplu: temperatura peste 
40 °C, prezenta de praf, intervalul de intretinere trebuie redus. 
 
Daca una sau mai multe curele se rup, trebuie inlocuit tot setul de curele. Inainte de-a le 
monta, scurtati spatiul dintre axa motorului/ axa ventilatorului, astfel incât montarea curelelor 
in caneluri sa se faca fara forta. O montare prin forta folosind o pârghie este absolut interzis, 
deoarece aceasta va deteriora aparatul.   
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Când înlocuiți motorul (de exemplu, cu ajutorul unui dispozitiv de extragere a motorului) 
asigurați motorul împotriva balansării. 
 

 

Detergent 

Dupa necesitate se recomanda folosirea unui detergent cu o valoare pH intre 7 si 9. 
 

 

Ventilator – intretinere periodica 

 controlati curatenia ventilatorului, eventuale pagube, nivelul coroziunii, fixarea 
 controlati echilibrajul rotii 
 controlati zgomotul rulmentilor, controlati vibratiile si incalzirea lor 
 controlati racordurile flexibile 
 controlati tampoanele de vibratie 
 controlati accesorii de protectie (gratar) 
 controlati functionarea regulatorului de rotatie 
 controlati paletele ventilatorului si evacuarea apei  
 controlati distanta intre roata si cadru in cazul rotii libere (vedeti pagina 44) si corectati 

daca este necesar 
 Contaminarea la stuturile elastice se indeparteaza cu aspirator industrial si se sterge cu o 

cârpa cu detergent adecvat. 
 

Ventilator – intretinere in caz de necesitate 

 schimbati rulmentii (cel târziu dupa depasirea teoretica a duratei de viata ) 
 ungeti rulmentii conform prescriptiilor producatorului 
 curatati ventilatorul, reparati deteriorarile, eliminati coroziunile, restringeti prinderile 
 

Motor electric – intretinere periodica 

 controlati curatenia motorului, eventuale deteriorari , coroziuni, fixarea, rotatia in roata 
libera, incalzirea si sensul de rotatie 

 controlati zgomotul rulmentilor, controlati vibratiile si incalzirea 
 curatati motorul, reparati deteriorarile si eliminati coroziunea 
 masurati tensiunea, intensitatea absorbita si simetria fazelor 
 controlati fixarea clemelor 
 controlati conductorul de protectie; a inlocui sau restringe daca este necessari 
 Verificati traseul cablurilor (canale electrice) de contaminare si daca este necesara , 

curatarea cu aer comprimat si aspirator industrial si stergerea cu o cârpa umeda cu 
detergent adecvat. 
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Motor electric – intretinere in caz de necesitate 

 schimbati rulmentii (cel tirziu dupa depasirea teoretica a duratei de viata) 
 ungeti rulmentii conform prescriptiilor producatorului! 
 

Transmisia – intretinere periodica 

 controlati starea curelelor, tensiunea, uzura, alinierea corecta a rotilor de transmisie intre 
motor si ventilator (toleranta < 0,4° sau < 7 mm/m) si functionarea eficienta a transmisiei 
si a fixarii (conform momentului de strângere) 

 controlati protectia (protectia curelelor, gratarului, etc.), fixarea si functiunea  
 

Transmisia – intretinere in caz de necesitate 

 schimbati curelele 
 controlati alinierea curelelor intre motor si ventilator 
 corectati tensiunea curelelor (vezi pagina 49) 
 curatati transmisia 
 

Cuplarea – intretinere periodica 

 respectati informatiile producatorului! 
 controlati curatenia motorului, eventuale deteriorari, coroziunea si fixarea 
 curatati cuplarea 
 

Cuplarea – intretinere in caz de necesitate 

 respectati informatiile producatorului 
 schimbati uleiul 
 curatati cuplarea 
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Moment de stringere a suruburilor pentru bucse 

Tip de 
bucsa 

1008 
1108 

1210 
1215 

1610 
1615 

2012 
2017 

2517 
2525 

3020 
3030 

3525 
3535 

4030 
4040 

4535 
4545 

5040 
5050 

Moment de 
stringere 

[Nm] 

6 20 20 30 50 90 115 170 190 270 

 
Demontarea motorului 

Pentru demontarea motorului, nu folositi  decât echipament de sustinere adecvat si aprobat. 
Asigurati-va, ca la folosirea unui dispozitiv de extracite a motorului integrat, stabilitatea 
aparatului sa fie suficienta , de ex.prin fixare in fundatie.  
 
Perioada de nefunctionare 

In cazul nefunctionarii peste 3 luni, demontati curelele pentru a evita a sarcina suplimentara 
pe rulmenti.  
In cazul nefunctionarii peste un an, inlocuiti rulmentii inante de punere in functiune. Daca 
rulmentii vechi sint echipati cu sistem de ungere, indepartati vazelina veche prin vazelina 
noua. Respectati specificatiile producatorului. 
 

 

Determinarea tensiunii centurilor inguste DIN 7753 
 

Tensiunea curelelor 

Tensiunea curelelor trebuie sa fie verificata si daca este necesar corectata cu un instrument 
de masura corespunzator (de exemplu cu ajutorul unui tensiometru). Respectati informatiile 
producatorului de tensiometru. 
 masurati intre axe A in [m]. 
 multiplicati intre axe cu 16. Rezulatul reda deformarea (S) in [mm]. 
 in mijlocul distantei intre axe (A), aplicati o forta suficienta pe curele pina ce se ajunge la 

deformarea calculata. 
 masurati rezistenta de tractiune. 
 comparati aceasta forta (F) cu valoriile din tabelul de mai jos. 
 
Cele mai mari valori se aplica pe curelele noi. Dupa cateva ore de functionare, verificati din 
nou valoarea fortei (F) si daca este necesar folositi o noua strângere.  
 

 
A – intre axe, S – flexibilitatea, F – forta de deformare  
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Sfat 

In cazul unei transmisiuni cu o singura curea, folositi un linear pentru a usura masurarea 
deformarii. 
Valorile de mai jos sunt valabile doar pentru curele inguste. Daca se folosesc alte curele, se 
vor informa din prescriptiile producatorului. 
 
Forta (F) pentru o deformare (S) egala a 16 ori intre axe (A) in [m]) 

profil diametru d de la 

mica roata de 
transmisie in 

[mm] 

forta F 

 

[N] 

SPZ 67  

100 

la 

la 

95 

140 

10 

15 

la 

la 

15 

20 

SPA 100 

140 

224 

la 

la 

la 

132 

200 

250 

20 

28 

40 

la 

la 

la 

27 

35 

45 

SPB 160 

236 

la 

la 

224 

315 

35 

50 

la 

la 

50 

65 

SPC 224 

375 

la 

la 

355 

560 

60 

90 

la 

la 

90 

120 
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Filtre de aer 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

Montarea filtrelor 

 filtrele sunt fixate in rame prin intermediul unor arcuri sau inchizatoare tip baioneta.  
 nu stringeti sau deteriorati celulele de filtre. 
 verificati etanseitatea intre filtre si rame. 
 

 

Monitorizarea filtrului 

Pentru a verifica gradul de colmatare al filtrelor (cu excepția filtrelor cu cărbune activ), se 
recomandă montarea unui manometru de presiune diferențială pe partea de acces a unității. 
 
Caderea de presiune finala a filtrului 

Căderea de presiune finală recomandată pentru filtrele ISO 16890 

Clasa de filtrare Pierderea de presiune finală recomandată  

(valoarea mai mica) 

ISO coarse 

 

ISO ePM1,  

ISO ePM2,5,  

ISO ePM10 

50 Pa + căderea de presiune inițială sau căderea de presiune 
inițială de 3x 

 

 

100 Pa + căderea de presiune inițială sau căderea de presiune 
inițială de 3x 

 

 
Căderea finală de presiune recomandată pentru filtrele EN 779 

Clasa de filtrare Pierderea de presiune finală recomandată  

G1 - G4 

M5 - M6, F7 

F8 - F9 

E10 - E12, H13 

150 Pa 

200 Pa 

300 Pa 

500 Pa 
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Intretinerea 
 

Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Reacții alergice la nivelul pielii, ochilor sau organelor respiratorii din cauza contactului cu 
praful de filtru. O contaminare cu viruși, bacterii,... nu poate fi exclusă. Purtați îmbrăcăminte 
de protecție, mănuși, ochelari de protecție și mască respiratorie pentru întreținere, curățare 
și înlocuire a filtrului.  
Evitați contaminarea mediului înconjurător și a filtrelor noi. 
 

 

Filtre de schimb 

Prevedeti un set de filtre de schimb in stoc. A se pastra la loc uscat si curat. Evitati 
murdarirea si deteriorarea. Nu le mai folositi o data ce valabilitatea este expirata. 
 

 

Instruirea 

Operatorul CTA trebuie să ofere instruire în materie de igienă pentru personalul de 
întreținere. Trebuie respectate recomandările VDI 6022 privind întreținerea și întreținerea. 
 

Filtre — Întreținere periodică 

 Verificați cartușele filtrante pentru curatenie, contaminare, mirosuri, deteriorare și 
coroziune 

 Filtre de particule: Verificați presiunea diferențială cu manometrul 
 Filtre cu cărbune activ: De obicei, este suficient să verificați mirosul filtrului. (Pentru o 

determinare fiabilă a duratei de viață rămase, producătorul poate verifica saturația 
cărbunelui filtrului în laboratorul său pentru a stabili intervale de service adecvate.) 
Cântărirea cartuşelor nu oferă rezultate fezabile, deoarece cea mai mare parte a greutății 
suplimentare este cauzată de umiditatea aerului. 

 Verificati etanseitatea intre filtre si rame. 
  

Filtre - Întreținere atunci când este necesar 

 Inlocuitii imediat filtrele in cazul in care sunt murdare, neetanse sau deteriorate, miros 
neplacut, pierderile de presiune finale sunt atinse sau dupa urmatoarele intervale de timp: 

1. etapa de filtrare cel târziu dupa 12 luni 

2. etapa de filtrare cel târziu dupa 24 luni 

 

O schimbare mai devreme a filtrului poate fi esențială dacă măsurile de construcție sau de 
transformare au ca rezultat o solicitare semnificativă a filtrului sau în urma unei inspecții de 
igienă. 

Schimbarea elementelor de filtrare individuale este permisă numai în cazul deteriorării 
elementelor individuale, cu condiția ca ultima schimbare să nu aibă mai mult de 6 luni.. 

 
La schimbarea filtrelor, respectati instructiunile locale referitoare la mediul inconjurator.  
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Atenuatoare de zgomot 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Purtați echipament individual de protecție (mască respiratorie) atunci când lucrați la 
atenuatoare de zgomot. 
 

 

Control 

Verificati starea de curatenie a atenuatoarelor. Intretinerea si curatenia sunt descrise mai 
jos.  
 

 

Intretinerea 
 

 Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Purtați echipament individual de protecție (mască respiratorie) atunci când lucrați la 
atenuatoare de zgomot. 
 

 

Atenuatoare de zgomot – intretinere periodica 

 verificati curatenia atenuatoarelor, eventuale daune, nivelul de coroziune 

 

Atenuatoare de zgomot – intretinere in caz de necesitate 

 curatati culisele (vedeti mai jos), puneti la loc cu kit de reparatie si indepartati 
coroziunea ; daca este necesar se vor lua mostre ale pieselor deteriorate. 

 
 

Curāțirea suprafeței 

Curațați suprafața culiselor cu ajutorul unui aspirator. 
 

 

 

Atenție 
A nu deteriora culisele în special țesutul care protejeaza vata mineralā. 
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 Baterie de încălzire (apă caldă, abur, RAC, HE-
RAC) 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Caution 
În cazul schimbătoarelor de căldură care conțin agent frigorific, respectați indicațiile de pe 
pagina 65 privind instalația de refrigerare, pompa de căldură și aparatul de aer condiționat 
 

 

 

Atenție 
Lichidul sā nu fie cald la umplere sau la evacuare, pericol de arsuri. 

 
 

 

Atentie 
Nu veniti in contact cu suprafetele fierbinti pentru a evita riscul de arsuri. 

 
 

 

Atentie 
In cazul in care lichidul este saramura, evitati sa intrati in contact cu lichidul. Pericol! Pericol 
de otravire. Respectati instructiunile producatorului. 

 
 

 

Observatie 
Nu depasiti presiunea admisibila (vezi fisa tehnica). 
Pentru a evita inghetarea bateriei calde, prevedeti un produs sau conform conceptiei 
instalatiei, prevedeti un sistem anti-inghet fata de aer sau apa. 
 
Pentru a evita riscul de supraincalzire, functionarea cu baterie cu vapori numai daca 
ventilatorul este in functie. Prevedeti termostate si presostate de siguranta.  
 

 

Verificarea 

Verificați funcția conexiunilor de intrare și ieșire (principiul contra-curent). 
 
Incarcarea 

Instalatia trebuie curatata conform normei VDI 2035 (indepartati murdaria) si umpluta cu fluid 
de transfer termic mentionat in datele tehnice cu concentratia corespunzatoare. În caz de 
nespălare a sistemului sau de spalare  insuficientă, uleiul rezidual poate rămâne în 
schimbătorul de căldură (lubrefiere în timpul procesului de producție). Uleiul rezidual trebuie 
dizolvat în timpul procesului de spălare, altfel uleiul este încă în sistem. Amestecuri 
apă/antigel au proprietăți lipofile, iar uleiul este dizolvat în amestec.  
În consecinta, un amestec ulei/apă/antigel circulă în sistem și deteriorează garniturile care 
nu sunt rezistente la ulei. În circuitele de sistem închise (ex. sistemele runaround), se 
recomandă, în general, utilizarea de garnituri rezistente la ulei. 
Calitatea apei conform VDI 2035. O concentrație prea mare de glicol duce la o performanță 
redusă, o concentrație prea scăzută de glicol poate duce la daune cauzate de îngheț. 
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Aerisirea 

La încărcarea sistemului conform VDI 2035, bateria de încălzire și sistemul trebuie aerisite 
cu grijă în punctul cel mai înalt al sistemului.În acest scop, deschideți robinetul de aerisire de 
la racordul superior sau deschideți robinetul de aerisire separat. 
Dacă are loc o aerisire incorectă, bobinele de încălzire dezvoltă pungi de aer ce duc la o 
reducere a capacității. Recomandare: sistemul de aerisire (robinet de aerisire automat 
prevazut cu un furtun de scurgere). 
 
Dupa punerea in functiune  

După punerea în funcțiune, verificați etanseitatea flanșelor și strângeți-le din nou, dacă este 
necesar (vezi pagina 25). 
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Intretinerea 
 

 Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Caution 
În cazul schimbătoarelor de căldură care conțin agent frigorific, respectați indicațiile de pe 
pagina 65 privind instalația de refrigerare, pompa de căldură și aparatul de aer condiționat 
 

 

 

Atentie 
Nu veniti in contact cu suprafetele fierbinti pentru a evita riscul de arsuri. 

 
 

 

Atentie 
Inaintea lucrarilor de intretinere, lasati sa se raceasca bateria la temperatura camerei. 

 
 

 

Atentie 
In cazul in care lichidul este saramura, evitati sa intrati in contact cu lichidul. Pericol! Pericol 
de otravire. Respectati instructiunile producatorului. 

 
 

Baterie calda – intretinere periodica 

 controlati curatenia bateriei, eventuale deteriorari, nivelul coroziunii 
 scurgerea bateriei 
 controlati bunastarea conductelor de tur si retur a apei 
 controlati nivelul de protectie impotriva inghetului (controlati cantitatea de etilen si buna 

functionare a termostatului folosind un spray de racire) 

 

Baterie calda – intretinere in caz de necesitate 

 curatati bateria pe exterior (vezi mai jos). Reparati deteriorariile si neetanseitatile. 
Eliminati coroziunea. 

 
 

Curatenia 

Curatati schimbatorul de caldura in starea montata. Daca accesul este imposibil, se va 
demonta. Nu lasati murdaria in interiorul aparatului. Eliminati toate mizeriile si apa poluata cu 
prudenta. 
 
Respectati indicatiile urmatoare: 
 evitati indoirea lamelelor. 
 suflati cu aer sub presiune in directie opusa de circulatie normala a fluxului de aer.  
 nu utilizazti aparate de curatenie de inalta presiune sau aparate cu vapori de inalta 

presiune. 
 curatati cu apa si cu mica presiune. 
 
Produs de curatire 

Folositi in caz de nevoie un produs de curatenie cu un pH intre 7 si 9.  
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Perioda de nefunctionare 

In cazul nefunctionarii prelungite si in special in cazul in care exista un risc de inghet, bateria 
trebuie sa fie complet golita daca nu exista lichid antigel in ea. Deschideti mai intai robinetul 
de aerisire apoi cel de golire. Suflati cu aer sub presiune in toate bateriile pentru a le goli 
complet din circuit. Intr-adevar, daca se face scurgerea fara presiune suplimentara, poate sa 
ramâna pâna la 50% de lichid in baterie; risc serios de deteriorare in caz de inghet. Extrageti 
amestecul urmand informatiile producatorului. 
 

Dezafectarea/ Instalarea 

După dezafectarea schimbătorului de căldură și dezasamblarea grupului de control,   
deșurubați panoul frontal cu Torx (T25) sau șurubelniță cu vârf plat. (Răcitor de aer: 
Deșurubați placa deflectoare de condens din cadrul carcasei.) Scoateți schimbătorul de 
căldură, inclusiv panoul frontal în față (sprijiniți schimbătorul de căldură, dacă este necesar). 
Verificați sigiliile pentru deteriorare și înlocuiți-le, dacă este necesar. Instalarea trebuie făcută 
în ordine inversă. 
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Bateria Electrica 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu veniti in contact cu suprafetele fierbinti pentru a evita riscul de arsuri. 

 
 

 

Atentie  
Suprafețe fierbinți din cauza radiației de căldură de la bateria electrică dacă bateria 
electrică este amplasat bateria electrică la capătul unității. 
Arsuri la atingerea suprafețelor (tubulatură, ștuț). 
 Folositi ventilatorul pentru a se răci până la temperatura camerei. 
 Purtați mănuși rezistente la căldură. 
 

 

 Nota 

Heat radiation from the electric heater 

Deteriorări ale componentelor și pieselor din aval 

 Dacă încălzitorul electric este amplasat la capătul unității, trebuie menținută o distanță de 
300 mm între evacuarea unității și prima componentă instalată în tubulatura. 

 Componentele instalate în tubulatură trebuie să fie rezistente la căldură. 
 

Triple T 

Termostat de securitate (cu trei functii- termostatul triplu) 

Toate bateriile electrice trebuie sa fie intotdeauna echipate cu un termostat de siguranta cu 
resetare manuala. Verificati functionarea folosind o suflanta cu aer cald. 
Recomandare 

Montati un termostat cu 3 functii (3 valori de temperatura) direct dupa bateria electrica: 

  valoare stabilita "ventilator": 40 °C 

  valoare stabilita maximala direct in avalul bateriei electrice: 70 °C 

  valoare stabilita "limita de siguranța": 90 °C 

 
 

 

Observatie 
Suprafețele fierbinți trebuie monitorizate în timpul punerii în funcțiune a bateriei 
electrice. 

Interzicerea punerii in functiune unei baterii electrice in cazul in care centrala nu 
este echipata cu un sistem de control al debitului de aer. 

In cazul functionarii instalatiei fara o racire suficienta (de ex. oprirea instalatiei fara 
intreruperea bateriei electrice prin intermediul unui intrerupator principal) sau in cazul 
opririi de urgenta de catre un dispozitiv de siguranta, pot aparea avarii datorita 
temperaturii ridicate in baterie electrica, in carcasa, in componente, etc. 

Trebuie menținută o viteză minimă a aerului de 2 m/s atât în timpul funcționării sarcinii 
nominale, cât și în cea parțială. Această setare trebuie monitorizată în mod special în 
timpul instalării pentru a preveni apariția vitezei insuficiente a aerului. Pentru a evita 
arsurile pielii, nu atingeți suprafețele fierbinți. 
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Controlul debitului de aer 

Verificati debitul de aer masurind diferenta de presiune pe ventilator cu ajutorul unui 
manometru. Verificati buna functionare in timpul punerii in functiune. 
 
Distanta minima dintre componente 

Distanța minimă L06 (612 mm) este pentru componentele nerezistente la căldură. Pentru 
componentele rezistente la căldură distanța minimă este L03 (306 mm). Pentru a evita 
arsurile și deteriorarea, conexiunile la sistemul de ventilație trebuie să fie rezistente la 
căldură 

Consumul curentului 

Controlati intensitatea absorbita masurind valoarea sa in toate fazele si la fiecare faza. 

Valorile teoretice, a se vedea pe placuta indicatoare. In cazul depasirii valorii prescrise, 
informati serviciul depanare robatherm. 
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Intretinerea 
 

 Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu veniti in contact cu suprafetele fierbinti pentru a evita riscul de arsuri. 

 
 

 

Atentie 
Inaintea lucrarilor de intretinere, lasati sa se raceasca bateria la temperatura camerei. 

 
 

Baterie electrica – intretinere periodica 

 controlati presostatul de aer: indepartind furtunul de pe presostat, trebuie sa apara un 
mesaj de eroare. 

 controlati curatenia bateriei, eventuale deteriorari, nivelul coroziunii, si buna fixare 
 controlati  limita de reglare a temperaturii (vezi punerea in functiune) 

 

Bateria electrica – intretinere in caz de necesitate 

 curatati bateria, reparati deteriorarile si neetanseitatile. Indepartati coroziunea si 
depunerea produsa de temperatura ridicata a inoxului. Restringeti elementele de fixare. 
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Bateria de racire (baterie CW – DX Coil, RAC, 
HE-RAC)  
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Caution 
În cazul schimbătoarelor de căldură care conțin agent frigorific, respectați indicațiile de pe 
pagina 65 privind instalația de refrigerare, pompa de căldură și aparatul de aer condiționat 
 

 

 

Atentie 
In cazul in care lichidul este saramura, evitati sa intrati in contact cu lichidul. Pericol! Pericol 
de otravire. Respectati instructiunile producatorului. 

 
 

 

Atentie 
Nu atingeti suprafetele calde/reci pentru a evita arsuri ale pielii.  

 
 

 

Atentie 
A nu se depasi nivelul de presiune autorizat. 
Masuri care trebuie luate pentru a evita inghetarea bateriei reci: adaugarea de etilen sau 
montarea bateriei reci dupa bateria calda. 
 

 

Controlul 

Verificati conexiunea corecta a turului si a returului (principiu de contra-curent). 

In cazul evaporarii directe, la deschiderea conductei de racordare a bateriei, gazul de 
protectie din baterie trebuie sa se elimine printr-un zgomot asurzitor. In caz contrar exista o 
neetanseitate. Va rugam contactati serviciul nostru tehnic. 
 

 

Umplerea 

Instalatia trebuie clatita (indepartati murdaria), conform normei VDI 2035, si umpluta cu fluid 
de transfer termic mentionat in datele tehnice cu concentratia corespunzatoare.  
În caz de nespălare a sistemului sau de spalare  insuficientă, uleiul rezidual poate rămâne în 
schimbător (lubrefiere în timpul procesului de producție). Uleiul rezidual trebuie dizolvat în 
timpul procesului de spălare, altfel uleiul este încă în sistem. Amestecuri apă/antigel au 
proprietăți lipofile, iar uleiul este dizolvat în amestec. Ulterior, un amestec ulei/apa/antigel 
circula in sistem si deterioreaza garniturile care nu sunt rezistente la ulei. În circuitele de 
sistem închise (ex. sistemele runaround), se recomandă, în general, utilizarea 
etanșărilor/garniturilor rezistente la ulei. 
O rata excesiva de glicol scade capacitatea termica a bateriei.Calitatea apei conform normei 
VDI 2035 sau echivalent. In schimb, cantitati insuficiente de glicol cresc riscul de deteriorare 
cauzate de inghet. 
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Agentul frigorific înlocuiește oxigenul atmosferic, poate provoca sufocare și poate fi chiar 
inflamabil. În funcție de clasificarea agentului frigorific conform ISO 817, sunt permise doar 
cantități limitate de umplere, în special pentru agenții frigorifici inflamabili și toxici. În Europa, 
cantitățile maxime de umplere trebuie să fie în conformitate cu EN 378-1 și sunt determinate 
pe baza zonei de acces, a locului de instalare și a clasificării agentului frigorific respectiv. Pe 
plan internațional, calculul se face conform IEC 60335-2-40 (sau partea 2-89) sau ISO 5149. 
Pentru informații detaliate despre agentul frigorific respectiv, consultați fișa cu date de 
Securitate. 

 

În cazul evaporatorului cu sistem de refrigerare extern, instalatorul sistemului este 
responsabil pentru respectarea cantității maxime de umplere permise. 
 

 

Aerisirea 

Bateria de incalzire trebuie sa fie aerisita conform normei VDI 2035 la punctul cel mai inalt al 
sistemului. Pentru a face aceasta, deschideti robinetul de aerisire situat ori pe colectorul 
superior sau pe sistemul de apa (bateriile sunt in mod normal toate prevazute cu un robinet 
de aerisire si un robinet de golire. 
In cazul in care circuitul nu este aerisit corect, se formeaza pungi de aer care reduc 
capacitatea termica a bateriei. 
Recomandare: sistemul de aerisire (robinet de aerisire prevazut cu un furtun de scurgere). 
 
Dupa punerea in functiune 

Verificati etanseitatea flanselor si stringerea lor daca este necesar (vezi pagina 25). 
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Intretinerea 
 

 Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Caution 
În cazul schimbătoarelor de căldură care conțin agent frigorific, respectați indicațiile de pe 
pagina 65 privind instalația de refrigerare, pompa de căldură și aparatul de aer condiționat 
 

 

 

Atentie 
In cazul in care lichidul este saramura, evitati sa intrati in contact cu lichidul. Pericol! Pericol 
de otravire. Respectati instructiunile producatorului. 

 
 

 

Atentie 
Nu atingeti suprafetele calde/reci pentru a evita arsuri ale pielii.  

 
 

 

Atentie 
Inaintea lucrarilor de intretinere, lasati sa se raceasca bateria la temperatura camerei. 

 
 

Baterie rece – intretinere periodica 

 controlati curatenia bateriei, etanseitatea, eventuale deteriorari, nivelul coroziunii 
 aerisirea bateriei 
 verificati  curatenia din vana de condensat, curatati dace este necesar 
 controlati scurgerea de condens si curatenia sifonului, curatati daca este necesar 
 verificati  nivelul de sifonului si completati daca este necesar 
 controlati starea conductelor de intrare si iesire a apei 
 controlati nivelul de protectie impotriva inghetului (controlati cantitatea de etilen si buna 

functionare a termostatului cu ajutorul unui spray de racire) 
 verificati lipsa inghetului pe bateria de evaporare directa 

 

Baterie rece – intretinere in caz de necesitate 

 curatiti exteriorul bateriei (vedeti mai jos). Reparati deteriorarile si neetanseitatile. 
eliminati coroziunea 

 

Separator de picaturi – intretinere periodica 

 controlati curatenia separatorului de picaturi, trecerea picaturilor, si eventuale incrustari 

 

Separator de picaturi – intretinere in caz de necesitate 

 curatati si puneti in functiune separatorul: extractia casetei, curatenie individuala a 
lamelor. Reparati deteriorarile si eliminati coroziunea. 
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Curatenia 

Curatati schimbatorul in starea montata. Daca accesul este imposibil, demontati 
schimbatorul si asigurati-va ca particulele de murdarie sa fie eliminate. Nu lasati murdarie in 
interiorul aparatului. Eliminati toate mizeriile si apa poluata cu atentie. 
 
Respectati indicatiile urmatoare: 
 evitati indoirea lamelelor 
 suflati cu aer sub presiune in directie opusa de circulatie normala a fluxului de aer 
 nu folositi aparate de curatenie de inalta presiune sau aparate cu vapori de inalta 

presiune 
 curatati cu apa si cu mica presiune 
 
Produs de curatenie 

Folositi in caz de nevoie un produs de curatenie cu un pH intre 7-9. 
 

 

Perioda de nefunctionare 

In cazul nefunctionarii prelungite si in special in cazul in care exista un risc de inghet, bateria 
trebuie sa fie complet golita daca nu exista lichid antigel in ea. Deschideti mai intai robinetul 
de aerisire apoi cel de golire. Suflati cu aer sub presiune in toate bateriile pentru a le goli 
complet din circuit. Intr-adevar, daca se face scurgerea fara presiune suplimentara, poate sa 
ramâna pâna la 50% de lichid in baterie; risc serios de deteriorare in caz de inghet. Extrageti 
amestecul urmand informatiile producatorului. 
 

Dezafectarea/ Instalarea 

După dezafectarea schimbătorului de căldură și dezasamblarea grupului de control,   
deșurubați panoul frontal cu Torx (T25) sau șurubelniță cu vârf plat. (Răcitor de aer: 
Deșurubați placa deflectoare de condens din cadrul carcasei.) Scoateți schimbătorul de 
căldură, inclusiv panoul frontal în față (sprijiniți schimbătorul de căldură, dacă este necesar). 
Verificați sigiliile pentru deteriorare și înlocuiți-le, dacă este necesar. Instalarea trebuie făcută 
în ordine inversă. 
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Unitatea de refrigerare, pompa de caldura si 
unitatea in detenta directa 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Evitati orice contact al corpului cu agentul frigorific, risc de degeraturi sau daune la 
ochi. Folositi echipament de protectie impotriva accidentelor care pot fi cauzate de 
agentul frigorific conform reglementarilor locale (de exemplu BGV D4) (ochelari de 
protectie, manusi etc.)! 

 

Agentul frigorific (fara gust si fara miros) reduce oxigenul din aer si poate duce la asfixiere. 
In cazul aparitiei unei scurgeri de refrigerant intr-o camera tehnica, nu intrati fara 
echipament de protectie respirator adecvat! Respectati fisele tehnice de securitate. 
 
Agentul frigorific si uleiurile de racire emit substante toxice in prezenta unei flacari. Nu 
inhalati! Nu fumati in camera tehnica! 
Uleiurile de racire pot provoca reactii alergice atunci cind sunt inghitite sau prin simplul 
contact. Evitati contactul corporal! Cititi cu atentie fisa tehnica de securitate! 
 

 

Agentul frigorific înlocuiește oxigenul atmosferic, poate provoca sufocare și poate fi chiar 
inflamabil. În funcție de clasificarea agentului frigorific conform ISO 817, sunt permise doar 
cantități limitate de umplere, în special pentru agenții frigorifici inflamabili și toxici. În Europa, 
cantitățile maxime de umplere trebuie să fie în conformitate cu EN 378-1 și sunt determinate 
pe baza zonei de acces, a locului de instalare și a clasificării agentului frigorific respectiv. Pe 
plan internațional, calculul se face conform IEC 60335-2-40 (sau partea 2-89) sau ISO 5149. 
Pentru informații detaliate despre agentul frigorific respectiv, consultați fișa cu date de 
Securitate. 
 

 

 

Atentie 
Nu atingeti suprafetele calde/reci pentru a evita arsuri ale pielii.  

 
 

 

Observatie 
Finalizarea si punerea in functiune a grupului rece poate fi facut numai de catre producator 
sau de catre un inginer de climatizare calificat desemnat de acesta. Intretinerea si ingrijirea 
pot fi efectuate numai de catre personal calificat. 
 
Pentru aceste interventii, respectati instructiunile descrise in manualul de intretinere pentru 
grupul rece (a reclama daca este necesar) si respectarea normelor puse in vigoare (de 
exemplu DIN EN 378, BGR 500, norma EG 842/2006). 
 

 

Conditii de punere in functiune 

Toate conditiile de constructie, cum ar fi accesul in centrala, un montaj complet al carcasei si 
a tubulaturii si alimentarea continua a tuturor racordurilor trebuie sa fie indeplinite. Trebuie 
sa fie posibila utilizarea aparatului in conditiile pentru care a fost dimensionat. 

 
Baza de garantie 

Garantia nu se poate aplica decit daca un contract de intretinere a fost semnat in acord cu 
un frigotehnist calificat si daca interventiile regulate au fost specificate in carnetul de 
intretinere. 
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Functionarea unitatii 

Functionarea grupului de racire este permis doar daca instalatia AHU este in functiune. 
Debitul de aer trebuie sa fie cel putin 25% din debitul nominal. Defectiunile de functionare a 
modulului de racire vor fi indicate pe tabloul electric. Unitatea, in sensul instructiunilor de 
exploatare (BetrSichV), reprezinta o unitate de supraveghere, pentru care se aplica cerinte 
specifice ale operatorului si care trebuie sa fie indeplinite in conformitate cu  §14 BertSichV 
inainte de functionarea sistemului.Alte legislatii aplicabile la locatia respectiva trebuie sa fie 
respectate. 
 
Intretinerea si manipularea 

Cerintele sunt descrise in carnetul de intretinere pentru grupul rece. 
 

 

Controlul periodic 

Unitatea si componentele sale sunt supuse dupa §15 a Ordonantei privind securitatea 
industriala (BetrSichV) unor inspectii periodice partiale de catre o persoana competenta sau 
un organism autorizat. Alte reglementari aplicabile ale locatiei respective trebuie sa fie 
respectate. 
 

 

 

Observatie 
Folositi doar ulei recomandat de producatorul compresorului (a se vedea pe placuta 
indicatoare de pe compresor) pentru a preveni tot felul de deteriorari. 

 
 

Perioda de nefunctionare 

A se vedea in carnetul de intretinere. 
 
Respectati instructiunile mediului inconjurator pentru eliminarea agentului frigorific sau a 
uleiului din compresor. 
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Recuperator de caldura rotativ  
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Riscul de-a fi prins intre roata si cureaua de transmisie daca sursa de alimentatie principala 
nu este intrerupta. Sistemul de curatenie automata sau reparatia in cazul unei defectiuni  in 
reteaua electrica poate reporni motorul rotii neintentionat.  
 

 

Controlul 

Inainte de punerea in functiune, asigurati-va ca nici un obiect nu poate bloca turatia libera a 
rotii. Eliminati corpuri straine. 
 
Garnitura de etanseitate 

Verificati ca garniturile de etanseitate sa apase corect pe roata. Ultimele trebuie sa fie cât 
mai aproape posibil de masa de acumulare. O frecare directa trebuie evitata in conditiile de 
utilizare. 
 
Rulmenti  

Rulmentii rotii de recuperare sunt in principiu ajustati in fabrica. O ajustare pe santier poate fi 
necesara in functie de starea soclului pe care se va aseza aparatul. Va rugam sa repectati 
informatiile producatorului. 
 
Pornirea motorului 

Deschideti panoul de revizie indicat pe aparat si verificati daca cureaua este destul de 
strinsa, a se reduce daca este necesar: 
 deschideti articulatia pe care este montata pornirea motorului 
 scurtati cureaua la lungimea necesara 
 inchideti articulatia 
 inchideti panoul de revizie 
 
Curelele se intind cu timpul. Tensiunea curelelor trebuie controlata regulat in special in 
primele 400 ore de functionare. 
 
Porniti motorul. Daca roata dispune de un sistem de reglare, urmariti  instructiunile 
producatorului. 
Controlati viteza de rotatie a rotii (de ex. 10 t/mn a 10V = tensiune de comanda).  
 
Sensul de rotatie 

Verificati ca sensul de rotatie sa fie corect (vezi sageata), si daca este necesar inversati 
conexiunea motorului. Daca roata este echipata cu un sistem de curatare automata, verificati 
ca roata sa se invârta de la aer recirculat la aer curat (si nu invers). 
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Pierderi de presiune 

Pentru a nu contamina aerul curat cu cel recirculat, faceti ca ventilatorul sa functioneze in 
asa fel, incat mici etanseitati ale sistemului de recuperare sa treaca de la aerul curat la aerul 
reciclat (si nu invers). 
 

 

Umidificare adiabatica a aerului extras 

Trebuie asigurat ca un exces de umiditate prin umidificator sa nu aibe loc si ca umplutura 
segmentelor sa nu fie umezita. 
Este preferabil ca umidificatorul sa functioneze cu Permeat din osmoza inversa. 
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Intretinerea 
 

Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Riscul de-a fi prins intre roata si cureaua de transmisie daca sursa de alimentatie principala 
nu este intrerupta. Sistemul de curatenie automata sau reparatia in cazul unei defectiuni  in 
reteaua electrica poate reporni motorul rotii neintentionat.  
 

 

 

Observatie 
Nu dirijati jetul de aer sau de apa decât perpendicular pe roata, pentru a nu deteriora 
instalatia. 

 
 

Recuperator de caldura – intretinere periodica 

 controlati curatenia rotii, murdaria, eventuale deteriorari, nivelul coroziunii 
 controlati gradul de curatenie a garniturilor, presiunea de aplicare (vedeti mai sus) pe 

roata si controlati prezenta corpurilor straine 
 controlati starea curelei de transmisie, uzura si tensiunea (a se scurta daca este necesar, 

vedeti mai sus, sau le inlocuiti daca este necesar) 
 controlati echilibrul rotii verificind abateri contra cadrului in timpul rotatiei 
 controlati supraincalzirea eventuala a rulmentilor, vibratii  si zgomote ciudate, a se inlocui 

daca este necesar (cel târziu dupa durata de viata teoretica) 
 controlati sifonul si libera scurgere a apei de condens, curatati daca este necesar 
 controlati nivelul apei din sifon, completati daca este necesar 
 controlati functionarea corecta a controlului rotii, daca este necesar aliniati senzorul  

 

Recuperator de caldura – intretinere in caz de necesitate 

 eliminati corpuri straine, coroziunea, murdaria, reparati eventuale deteriorari 
 curatati roata cu aer cu presiune sau cu ajutorul unei curatiri de inalta presiune (folosind 

doar apa, fara aditivi). Eliminati cu grija apa murdara  
 curatati garniturile, inlocuiti-le daca este necesar  
 srtângeti garnitura de cadru (vedeti mai sus) 
 echilibrati roata si pozitionati-o corect 
 

 

Perioda de nefunctionare 

In timpul nefunctionarii prelungite (de exemplu vara), rotiti periodic (conform indicatiilor 
producatorului) roata pentru a permite o auto curatire. 
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Schimbator de caldura cu placi 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu depasiti diferenta de presiune maximala (ca.1000 Pa in functie de configurare) intre 
suflanta si recuperare, astfel incat sa nu se deterioreze schimbatorul (vezi pagina 30).  

 
 

Controlul 

Controlati starea generala a schimbatorului, curatenia, verificati absenta oricaror corpuri 
straine. Curatati daca este necesar (cf. mai jos). 
 

 

Intretinerea 
 

Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Observatie 
Nu dirijati jetul de aer sau de apa decât perpendicular pe roata, pentru a nu deteriora 
instalatia. 

 
 

Schimbator de caldura cu placi – intretinere periodica  

 controlati curatenia schimbatorului, murdaria, nivelul coroziunii, eventuale deteriorari  
 controlati sifonul si scurgerea apei de condens, curatati daca este necesar  
 controlati nivelul apei din sifon, completati daca este necesar 

 

Schimbator de caldura cu placi – intretinere in caz necesitate 

 eliminati corpuri straine, coroziunea, murdaria, reparati eventualele deteriorari 
 curatati cu apa (fara aditivi) sau cu aer sub presiune. Eliminati cu grija apa murdara. 
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Caloduc   
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

Controlul 

Controlati starea generala a caloducu-lui, curatati daca este necesar (vedeti instructiunile de 
mai jos). 
 

 

Intretinerea 
 

 Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Riscul de deces in timpul fazei de umplere ca urmare a utilizarii de gaz sub presiune. Nu 
supraincalziti sau stricati tuburile (de exemplu in timpul sudurii). 

 
 

Caloduc – intretinere periodica  

 controlati buna stare a caloducu-lui eventuale deteriorari, nivelul coroziunii 
 controlati sifonul si scurgerea apei de condens, curatati daca este necesar 
 controlati nivelul apei din sifon, completati daca este necesar 

 

Caloduc – intretinere in caz de necesitate 

 curatati caloducul, in sensul aerului (vedeti mai jos), eliminati deteriorarile si coroziunea 
 

 

Curatenia 

Respectati urmatoarele indicatii : 
 evitati indoirea lamelelor 
 suflati cu aer sub presiune in directia opusa de circulatie normala a fluxului de aer 
 nu folositi aparate de curatenie de inalta presiune sau aparate cu aburi de inalta presiune 
 curatati cu apa si cu joasa presiune 
 
Produs de curatire 

Folositi in caz de nevoie un produs de curatire cu un pH intre 7 si 9.  
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Roata de dezumidificare 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Riscul de-a fi prins intre roata si cureaua de transmisie daca sursa de alimentatie principala 
nu este intrerupta. Sistemul de curatenie automata sau reparatia in cazul unei defectiuni  in 
reteaua electrica poate reporni motorul rotii neintentionat.  
 

 

 

Observatie 
O punere in functiune neconforma poate, in functie de tipul rotii, cauza deteriorari din cauza 
caldurii excesive sau inghetului, spalarea masei sau genera mirosuri neplacute. Respectati 
neaparat informatiile producatorului (a reclama daca este necesar)! Rotile din clorura de 
litiu nu au voie sa functioneze cu aer saturat si umed si nu se curata cu apa. 
 
Punerea in functiune trebuie sa fie facuta dupa indicatiile producatorului si in conformitate 
cu informatiile robatherm (vedeti pagina 67). 
 

 

Viteza de rotatie a rotii 

O roata de dezumidificare necesita o viteza de rotatie mult mai inferioara ca cea necesara 
pentru functionarea ca roata de recuperare. Vitezele de rotatie inregistrate trebuie sa fie 
controlate, de exemplu in timpul dezumidificarii 10 tururi /min cu un semnal 2 V (contact 
prioritar inchis) si in mod de recuperare de energie 10 tururi/min cu un semnal 10 V. 
 
Pierderi de presiune 

Pentru a nu contamina aerul curat cu cel reciclat, faceti ca ventilatorul sa functioneze in asa 
fel, incat mici etanseitati ale sistemului de recuperare sa treaca de la aerul curat la aerul 
reciclat (si nu invers) 
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Intretinerea 
 

Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Riscul de-a fi prins intre roata si cureaua de transmisie daca sursa de alimentatie principala 
nu este intrerupta. Sistemul de curatenie automata sau reparatia in cazul unei defectiuni  in 
reteaua electrica poate reporni motorul rotii neintentionat.  
 

 

Lucrari de intretinere 

Recuperatorul de caldura rotativ nu necesita decât putina intretinere, motorul (ungere pe 
viata) nu are nevoie de nici o intretinere in conditii normale de functionare. 
 
 

Roata de dezumidificare– intretinere periodica 

 controlati curatenia rotii, murdaria, eventuale deteriorari, nivelul coroziunii 
 controlati gradul de curatenie a rotii, murdaria, nivelul coroziunii, eventuale deteriorari 
 controlati curatenia garniturilor, presiunea de aplicare (vedeti mai sus) pe roata si 

controlati prezenta corpurilor straine 
 controlati starea curelelor de transmisie, uzura si tensiunea, (a se scurta daca este 

necesar), vedeti mai sus, sau le inlocuiti daca este necesar 
 controlati echilibrul rotii, verificati absenta eventualelor vibratii catre cadru in timpul 

rotatiei 
 controlati supraincalzirea eventuala a rulmentilor, vibratii si zgomote ciudate, a se inlocui 

daca este necesar (cel târziu dupa durata de viata teoretica) 
 controlati functionarea corecta a controlului rotii, daca este necesar aliniati senzorul 

 

Roata de dezumidifcare – intretinere in caz de necesitate 

 eliminati corpuri straine, coroziunea, murdaria, reparati eventuale deteriorari 
 curatati roata respectind recomandarile producatorului. Depinde de tipul rotii, o curatire 

cu apa poate afecta functionarea 
 curatati garniturile 
 stringeti garnitura de cadru fix (vedeti mai sus) 
 echilibrati roata si pozitionati-o corect 
 

 

Perioada de nefunctionare 

In timpul nefunctionarii prelungite, respectati informatiile producatorului si rotiti roata 
intermitent. 
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Camera de ardere 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu veniti in contact cu suprafetele fierbinti pentru a evita riscul de arsuri. 

 
 

 

Atentie 
Respectati prescriptiile obligatorii de securitate conform normei DIN 4794, DIN 4755 sau 
conform normelor locale puse in vigoare. 
Risc de incendiu in cazul contactului materialelor inflamabile cu camera de ardere.  
 

 

 

Observatie 
Folositi doar ulei recomandat de producatorul compresorului (a se vedea pe placuta 
indicatoare de pe compresor) pentru a preveni tot felul de deteriorari.. 
 

 

 

Observatie 
Conform DIN 4794, prima punere in functiune a unei camere de ardere sau a unui aparat 
care cuprinde o camera de ardere se face de catre producator sau de catre un specialist in 
acest domeniu denumit de el. 
 

 

Protector de flacara (pentru inlocuirea arzatoarelor din seria RWE) 

Verificati pozitia protectorului de flacara; acesta trebui sa fie in pozitie verticala in partea din 
spate a camerei. 
 
Emissile de poluanti 

 Temperatura maxima a gazelor de ardere: aprox. 210 ° C pentru camerele de ardere din 
gama RWE.  

 Temperatura nominala a gazelor de ardere: aprox. 170-190 ° C la puterea nominala 
pentru camerele de ardere cu condensare. 

 Temperatura minima a gazelor de ardere: aprox. 120 ° C pentru camerele de ardere din 
gama RWE 

 
Racordul 

În cazul arzătoarelor furnizate de client, trebuie solicitată aprobarea prin robatherm pentru 
testarea compatibilității cu camera de ardere selectată. 
Montarea arzatorului cu motorina sau gaz dupa instructiunile producatorului. Conectati 
arzatorul la conductele de motorina sau gaz. Respectati intocmai instructiunile de functionare 
ale arzatorului. 
Montati si conectati senzorii si termostatele. 
 

 

 

Observatie 
Toate aparatele trebuie sa fie echipate cu un intrerupator de urgenta. 
O racire insuficienta a camerei de ardere, cauzata de exemplu prin oprirea de urgenta a 
ventilatorului poate deteriora camera de ardere, carcasa si componentele centralei.  
Risc de incendiu in cazul contactului materialelor inflamabile cu camera de ardere. 
Asigurati o distributie uniforma a fluxului de aer inainte si dupa camera de ardere. 
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Aerul de ardere 

Debitul de aer de ardere (nepoluat) necesar este de aproximativ 1 m³/h per kW de 
performanta arzatorului instalat. Orificiile pentru aspirare in cladire urmeaza sa fie 
stabilite confirm TRGI si in cadrul centralei ele sunt proiectate pentru o viteza max. de 
1m/s si o suprafata minima de 150 cm². 

 
Cosul de fum 

Conectati gazele de evacuare la cosul de fum conform normelor locale puse in vigoare. 
Sistemul de evacuare a gazului trebuie sa satisfaca normele in vigoare. 
 
Dispozitii speciale la punerea in functiune 

 

Camera de ardere a echipamentului seria RWE 

Urmatoarele conditii trebuie indeplinite: 
 Spalati conductele de gaz sau combustibil lichid. 
 Controlati valorile de reglare ale termostatului cu 3 functiuni: 

 arzator: cca. 70 °C 

 ventilator: cca. 40 °C 

 senzorul de temperatura trebuie sa fie situat la aproximativ 10 cm in aval de la 
camera de ardere (in sensul aerului) 

 Pentru un arzator 2 functiuni controlati valorile stabilite ale termostatului la: cca. 60 °C 
 

Camera de condensare 

 Urmați instrucțiunile furnizorului camerei de ardere. Acestea fac parte din documentația 
furnizată 

 
Consumul de gaz 

Consumul de gaz depinde de punctul de operare și de putere. Acesta poate fi estimat 
folosind ecuația: 

Consum de gaz (G20, standard-m³/h) = 0,11 x puterea (kW) 

Pentru informații mai detaliate, consultați documentația producătorului. 

 
Arzatorul 

Puneti arzatorul in functiune. Respectati cu atentie instructiunile de functionare ale 
arzatorului date de producator. Se asigura ca ventilatorul sa functioneze in 
permanenta. Performanta arzatorului nu trebuie sa fie mai mare decât cea a 
camerei. 

In cazul unui arzator cu gaz, instalarea unui contor de gaz este absolut necesar. 

 

Asigurati-va ca flacara sa nu atinga peretii camerei de ardere. Folositi un cap de 
flacara prelungit sau un sistem echivalent. 
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Organisme de reglare si securitate 

Controlul termostatului cu 3 functiuni : 
 daca valoarea de reglare « ventilator » = 40 °C este atinsa, ventilatorul trebuie sa 

porneasca. Controlati de ex. cu un uscator de par cald. 
 daca valoarea de reglare "arzator" = 70 °C este atinsa, arzatorul trebuie sa se opreasca. 

controlati ca mai sus. 
 incalziti tubul capilar al termostatului pentru a controla functionarea acestuia. Arzatorul 

trebuie sa se opreasca când temperatura ajunge la 100 °C si termostatul trebuie sa se 
blocheze. In caz contrar opriti arzatorul, inlocuiti termostatul cu 3 functiuni si repetati 
procedura de testare. 

 deblocati termostatul manual folosind butonul de reset. 
 
Procedura de control al termostatului cu 1 functiune este identica cu cea descrisa la 
termostatul cu 3 functiuni (vedeti mai sus). A doua viteza a arzatorului se pune in functiune 
sau se opreste la o temperatura de reglare de 60 °C. 
 
Reglarea clapetelor de aer 

In cazul camerelor de ardere cu by-pass verificati rotatia clapetelor de aer. Daca este 
necesar, schimbati sensul rotatiei servomotoarelor prin ajustarea comutatorului glisant 
(montat pe servomotor). Pentru mai multe informatii, vedeti pagina 42 
 
Reglarea temperaturii camerei de ardere: 
 In cazul in care necesarul de incalzire creste, clapetele de aer de la camera de ardere 

trebuie sa se deschida si clapeta de by-pas trebuie sa se inchida. Operatiune inversa in 
cazul cerintei de incalzire scazuta.  

 un spatiu minimum de 10 mm intre lamelele clapetelor a camerei de ardere trebuie sa 
ramâna pentru a permite o racire suficienta a camerei. Prevedeti un comutator limita 
pentru a opri arzatorul. 

 
Reglarea temperaturii gazelor de evacuare : 
 daca temperatura gazelor de evacuare este mai mica ca valoarea minimala stabilita, 

clapeta (daca exista) de la camera de ardere trebuie sa se inchida si clapeta de by-pas 
trebuie sa se deschida. In cazul depasirii temperaturii maximale a gazelor de evacuare 
performanta arzatorului trebuie redusa. 

 
 

Emisiile de poluanti 

Masurarea gazelor de evacuare conform DIN 4794 
 
Camera arzatorului la seria RWE 

 Temperatura maximala: aprox. 210 °C (conform normelor locale). 
 emperatura minimala: aprox. 150 °C (pentru reducerea cantitatii de condens). 

Respectati durata minima de functionare a arzatorului. 

Toate valorile dupa reglare trebuie sa fie notate intr-un caiet de protocol cu masuratori 
si sunt pastrate in conditii de siguranta. 

 
Camera de condensare a arzatorului 

 La puterea maxima 175-192 °C (in functie de model) 
 
Condensate 

Condensate piping must be professionally connected and incidental condensate must be 
disposed of in line with the local regulations (e.g. ATV information sheet). 
 
Cantitatea de condens 

Cantitatea de condens depinde de modul de funcționare și de puterea de ieșire. Acesta 
poate fi estimat folosind ecuația:  
Cantitatea de condens (kg/h) = 0,10 x puterea (kW)  
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Intretinerea 
 

Intervale de intretinere 

Schimburi de lucru 1 x 8 h: cel putin odata pe an.  
Schimburi de lucru 2 x 8 h: cel putin 2 ori pe an. 
Schimburi de lucru 3 x 8 h sau alte schimburi: cel putin 3 ori pe an.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu veniti in contact cu suprafetele fierbinti pentru a evita riscul de arsuri. 

 
 

 

Atentie 
Inaintea lucrarilor de intretinere, lasati sa se raceasca bateria la temperatura camerei. 

 
 

 

Precautiuni 
Instructiuni conform DIN 4794 si DIN 4755 sau conform normelor locale in vigoare.  
Purtati un echipament de protectie individual atunci cind se lucreaza pe protectorul de 
flacara (protejarea pielii, a ochilor si a respiratiei). Respectati fisele tehnice de securitate (a 
le cere daca este necesar). Risc de incendiu in caz de contact a materialelor inflamabile cu 
camera de ardere. 
 

 

Camera de ardere – Intretinerea periodica 

 Demontati arzatorul. Controlati starea generala a camerei de ardere (murdarie, deteriorari 
si inetanseitati cu ajutorul unei lampi de mare performanta. Informati imediat producatorul 

 in caz de deteriorari sau neetanseitati, pentru a decide cu privire la lucrarile de reparatie 
care trebuie efectuate. Nu puneti arzatorul in functie pâna ce camera nu a fost reparata. 

 

Camera de ardere – intretinere in caz de necesitate 

 Curatati daca este necesar cilindrul camerei dupa ce s-a curatat tubulatura gazelor arse 
 

Protectie antifoc – intretinere periodica 

 Controlati buna starea protectorului de flacara. Aparitia unor mici fisuri este normal. 
Inlocuiti protectorul de flacara si deformarile sau deteriorarile cel mai târziu dupa 5000 de 
ore de functionare. Demontati placa arzatorului si capacul cilindric flame pot for damage. 

 

Suprafetele reincalzite – intretinere periodica 

 Demontati panoul de revizie si capacul de curatenie. Demontati toate tubulaturile si 
controlati starea generala. In caz de coroziuni importante, se vor inlocui. 

 Controlati evacuarea condensului si curatati daca este necesar. 

 

Suprafetele reincalzite – intretinere in caz de necesitate 

 Curatati cosul de fum folosind o perie de plastic sau mai bine de metal si curatati caseta 
de fum cu un aspirator. 

 

Arzator – intretinere periodica 

 Dupa curatirea camerei de ardere, procedati la intretinerea arzatorului conform 
instructiunilor producatorului. (in line with DIN 4755 or DVGW-worksheet G600). 

 Masurati nivelul de emisie conform normelor locale in vigoare. Toate lucrarile trebuie sa 
fie finalizatie. Protocolul va fi trimis la producator fara sa fie solicitat de catre acesta.  
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 Controlati etanseitatea conductelor de gaz, fitinguri si reteaua de gaz. A se face 
etansarea daca este necesar. 
 

Organe de reglare si securitate – intretinere periodica 

 Controlul, vedeti punerea in functiune. 
 

Clapete de by-pass si clapete la camera de ardere – intretinere periodica 

 Pentru intretinere, consultati capitolul « clapete de aer » 
 Controlati directia de deschidere, a se referi la punerea in functiune. 
 

Intretinera cosului ramâne in responsabilitatea hornarului. 

 
Camera de condensare a arzatorului 

 Urmați instrucțiunile furnizorului camerei de ardere. Acestea fac parte din documentația 
furnizată. 

In general, hornarul este responsabil de intretinerea tevii de evacuare. 
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Arzator in fluxul de aer  
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Precautiuni 
Concentratia de CO2 nu are voie sa depaseasca valorile maximale ale normelor locale in 
vigoare! 
Functionarea in aer recirculat (chiar si partial) nu este permis! 
Nu intrati in aparat in timpul functiunii, risc de arsuri. 
 

 

 

Observatie 
Folositi doar ulei recomandat de producatorul compresorului (a se vedea pe placuta 
indicatoare de pe compresor) pentru a preveni tot felul de deteriorari.. 
 

 

 

Observatie 
Conform normei DIN 4794, punerea in functiune a unui aparat cu arzator in fluxul de aer 
trebuie facut de catre producator sau de un specialist numit de catre producator. Acest 
specialist trebuie sa fie autorizat cu o autorizatie din partea guvernului de reglementare de 
distributie a gazelor. Risc de incendiu in caz de contact a materialului inflamabil cu flacara. 
 

 

Regulamente 

Când unitatea este instalată, punctele de aici trebuie respectate împreună cu orice condiții 
impuse de autoritatea de certificare, toate reglementările locale și cerințele DVGW și TRGI 
trebuie respectate în mod precis. 
 
Racorduri 

Conectați sistemul de gaz controlat la conducta de gaz. Asigurați-vă că nu există nicio 
presiune asupra conexiunilor. Tipul de gaz și presiunea gazului trebuie să fie adecvate 
pentru sistemul de control. 
Condiția prealabilă pentru atingerea puterii termice nominale este respectarea presiunii de 
alimentare pe partea de gaz (vezi fișa tehnică). Dacă presiunea de alimentare scade sub 
valoarea specificată în condiții de funcționare, este posibil ca puterea termică nominală să 
nu fie atinsă. 
Instalați supapa de arisire în afara clădirii. 
Instalați și conectați toți senzorii și termostatele (termostate de cameră etc.). 
 
Controlul de etanseitate  

Controlati etanseitatea conductelor, racordurilor si a distributiei de gaz cu ajutorul unui aparat 
special prevazut pentru acest scop. 
 

 

 

Observatie 
Toate aparatele trebuie sa fie echipate cu un intrerupator de urgenta. 
O racire insuficienta a camerei de ardere, cauzata de exemplu prin oprirea de urgenta a 
ventilatorului poate deteriora camera de ardere, carcasa si componentele centralei.  
Risc de incendiu in cazul contactului materialelor inflamabile cu camera de ardere. 
Asigurati o distributie uniforma a fluxului de aer inainte si dupa camera de ardere. 
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Dispozitii speciale inainte de punerii in functiune 

Efectuati urmatorii pasi: 
 aerisirea circuitului de gaz. 
 Reglarea valorii limite, controlati termostatul de siguranta (limitator de temperatura): reglaj 

standard 60 °C. 
 
Arzatorul 

Puneti arzatorul in functiune. Respectati cu atentie instructiunile de functionare ale 
arzatorului date de producator. Asigurati-va ca ventilatorul functioneaza in permanenta. 
Aceste lucrari trebuie efectuate, daca nimic contrar nu a fost convenit, prin serviciul dupa 
vânzare robatherm. 
Urmatoarele imagini numerotate se refera la diagramele de la pagina 82 
 
Procedura: 
 deschideti valva de inchidere (1), controlati presiunea la manometru (11). Aceasta 

presiune trebuie sa corespunda cu presiunea de pe placuta indicatoare. 
 reglati manometrul de presiune gaz min. (9) la valoarea sa minimala. 
 reglati manometrul de presiune gaz max. (10) la valoarea sa maximala. 
 Reglati manometrul de presiune de aer la nivelul diafragmei arzatorului la valoarea sa 

minimala. 
 in cazul aparatelor cu aer de ardere: reglati manometrul de presiune de aer a 

ventilatorului la valoarea sa minimala.  
 reglati valoarea sondelor de tubulatura, sondelor de ambianta si a termostatelor la 

valoarea temperaturii de ambianta. 
 Reglati intrerupatorul de comanda de la tablou pe "incalzire". 
 
Arzatorul porneste. 
In caz de oprire automata, repetati de mai multe ori pornirea (prezenta aerului in circuit). 
 
Gazul ajunge la arzator, dar nu apare flacara: 
 controlati buna aerisire a conductei de gaz 
 controlati partea electrica a instrumentelor de securite (6, 9, 10, 15,16) 
 controlati securitatea cutiei de comanda (sigurante) 
 controlati cablajul tabloului electric precum si a echipamentelor anexe, faceti o noua 

conexiune daca este necesar. 
 controlati electrozii de aprindere 
 
Gazul ajunge la arzator, o flacara apare pentru scurt moment : 
 controlati conectarea si culoarea diodelor UV, a le schimba daca este necessar. Pentru 

aparatele echipate cu supraveghere cu ioni: controlati si curatati electrozii. Electrodul nu 
are voie sa vina in contact cu piese metalice, verificati izolatia electrica. 

 in cazul aparatelor echipate cu un ventilator de pre amestec, controlati sensul de rotatie a 
ventilatorului. 

 
 

Lucrari de punere in functiune si intretinere 

Urmatoarele lucrari trebuie sa fie efectuate in cursul intretinerii. 
 
Pentru controlul termostatului de siguranta, incalziti capilarele cu ajutorul unui uscator de 
par. Arzatorul trebuie sa se opreasca in functie de temperatura reglata si termostatul de 
securitate trebuie sa se blocheze. Daca aceasta nu este cazul, opriti arzatorul, schimbati 
termostatul de securitate si reluati aceasta procedura. 
Deblocati termostatul de securitate cu ajutorul butonului Reset. Pentru a face acest lucru, 
luati capacul de pe cutie. 
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Verificati daca aparatul functioneaza la debitul sau nominal. Reglati debitul daca este 
necesar. 
 
Reglati debitul de gaz cu contor exterior prin invirtirea surubului de reglaj de pe regulatorul 
de presiune (3) (ventilul cu reglaj modulant (7) trebuie sa fie complet deschis). 
 
La sarcina maximala, (ventilul cu reglaje modulante (7) complet deschis), presiunea la 
manometru trebuie sa corespunda valorii stabilite indicata pe placuta indicatoare. 
 
Reglati valoarea stabilita a sondei de tubulatura si de ambianta la un nivel inferior valorii 
reale. Ventilul de reglare (7) trebuie sa se inchida. 
 
Reglati debitul de gaz cu ajutorul ventilului (7) la valoarea sa minimala. Puneti valoarea de 
reglare la 0 % si pozitionati deschiderea vanei modulante (sfirsit de limita) in asa fel incat sa 
se obtina debitul minim, debit la care se obtine inca o flacara cit mai mica posibila. Verificati 
flacara prin geam. 
 
Lasati aparatul sa functioneze la puterea maxima, (ventil de reglaj (7) complet deschis). 
 
Mentineti manometru de presiune gaz max. (10) la nivel scazut, pina la deconectarea 
automata. Valoarea de reglare: valoare de oprire + 20 %. 
 
Manometru de presiune de gaz min. (9) este mentinut in pozitie minima. 
 
Controlati sensul de rotatie al servomotorului (7). Daca senzorul de ambianta este reglat la o 
valoare superioara treala, servomotorul (7) trebuie sa deschida clapeta si invers. 
 
Controlati cu strictete buna functionare a reglajelor. 
 
Reglati senzorii si termostatele la valorile stabilite. 
 
Controlati etanseitatea circuitului de gaz cu ajutorul unui detector de etanseitate. In caz de 
neetanseitate efectuati lucrari de etanseizare. 
 
In cazul aparatelor echipate cu un ventilator de pre amestecare, reglati presiunea de aer de 
combustibil prin reducerea aspiratiei. Reglati presostatul de aer al ventilatorului de pre-
amestec: valoarea stabilita: valoarea de intrerupere - 20 %. 
 
Reglarea diafragmei: la debit nominal pierderea de presiune pe diafragma trebuie sa fie intre 
180 si 250 Pa. 
Reglarea presostatului la nivelul diafragmei: pierdere de presiune nominala la diafragma- 
40%. 
 
Toate valorile de reglare trebuie sa fie inregistrate intr-un proces verbal de testare si pastrat 
cu atentie. 
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Intretinerea 
 

Intervale de intretinere 

Schimburi de lucru 1 x 8 h: cel putin odata pe an.  
Schimburi de lucru 2 x 8 h: cel putin 2 ori pe an. 
Schimburi de lucru 3 x 8 h sau alte schimburi: cel putin 3 ori pe an.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu intrati in aparat in timpul mersului, risc de arsuri!  
Risc de incendiu in cazul contactului cu materiale inflamabile cu flacara. 

 
 

Arzatorul in flux de aer – intretinere periodica 

 controlati etanseitatea conductelor, a racordurilor si a distributiei de gaz. A etansa daca 
este necesar. 

 efectuati din nou aceleasi lucrari ca cele indicate la punerea in functiune. 
 curatati cu ajutorul unei perii, asigurati-va ca toate deschiderile sunt libere. Controlati 

deschiderile de evacuare a gazelor, folositi eventual o tija de curatire. 
 controlati distanta intre electrozii de aprindere, reglati daca este necesar.  

 

Sistem de supraveghere cu UV: 

 desurubati celulele UV, curatatile cu o cârpa moale si le remontati. Daca si-au schimbat 
culoarea, inlocuitile. 

 

Sistem de supraveghere cu ioni : 

 Desurubati electrozii, curatatii cu o cârpa moale si remontati. 

 

Arzator in fluxul de aer – intretinere in caz de necesitate 

 Inlocuirea pieselor deteriorate se va face numai de catre un specialist urmând informatiile 
robatherm (vedeti pagina 79). Piesele de schimb trebuie sa fie adecvate pentru a fi 
instalate! 

 
 

Schema de principiu a distibutiei de gaz 
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Componentele distributiei de gaz  
 

Pos. Componenti  

mica  

presiune 

MP* 

Componenti 

presiune  

interm. 

PI** 

Franta 

 

 

F 

denumire functiune 

1 x x x robinet de 
inchidere 

 

inchidere manuala 

 

2 x x x filtru de gaz 

 

protectie contra 
prafului 

3 x x x regulator de 
presiune 

reducerea presiunii 
pentru a o tine la o 
valoare constanta 

4 - x o ventil de oprire 
(securitate) 

inchidere  mecanica, 
daca p2  p2cons’, 

deblocare manuala   

5 - x o ventil de aerisire  

(securitate) 

deschide daca 

 p2  p2cons 

6 x x x robinet 
electromagnetic 

Deschide si inchide 
alimentarea cu gaz 

7 x x x vana modulanta 
+ servomotor 

comanda 
alimentarea cu gaz si 
nivelul performantei 

8 x x x ventil de 
aprindere 

deschide si inchide 
alimentarea cu gaz 
de aprindere 

9 x x x presostat de gaz 
min. 

supravegheaza 
presiunea gazului, 
daca presiunea < 
valoarea, arzatorul 
se opreste 

10 x x x presostat de gaz 
max. 

supravegherea 
presiunii gazului, 
daca presiunea > 
valoarea, oprirea 
arzatorului 

11 x x x manometru cu 
buton apasare 

controlul presiunii 

12 o o o manometru cu 
buton apasare 

controlul presiunii 

13 - - x supapa de 
aerisire 

deschis daca nu este 
alimentat (aparatul 
este oprit ) 
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14 o o o debimetru contor de gaz; 
masura debitul V 
(gaz), posibilitate de 
introducere  a unui 
tub flexibil  

15 o o o robinet 
electromagnetic 

 

pt. arzatoare cu 2 
trepte 

16 o o o controlor controleaza 
etanseitatea 
robinetului 
electromagnetic 

 
* (< 0,1 bar) 
** (> 0,1 - 4 bar) 
x montaj conform DIN si TRGI  
- inutil 
o echipament non standard 
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Umidificator prin pulverizare (spalator)   
 

Caracteristicile apei proaspete si a apei in circulatie 
 

Inaintea punerii in functiune a aparatului, este necesar controlul calitatii apei proaspete 
precum si a apei de circulatie.  
 
Apa proaspata 

Analiza apei proaspete (in general se va lua de la societatea de distributie locala) 
Duritatea totala a apei sub 7° dH 
Calitatea apei conform normei VDI 6022, VDI 3803 si DIN EN 13053 sau echivalent precum 
si reglementarea apei potabile pusa in vigoare. 
 
Apa reciclata 

Limita de calitate a apei reciclate (recomandarea printre altele conform VDI 3803, precum si 
pentru imprimerii): 
 

Calitate 

 

Cerinte 

normale 

Sector 

 informatic 

Sali sterile si 

camere curate 

conductivitate electrica 
(µS/cm) 

< 1.000* < 300 < 120** 

duritate (° dH) < 4  < 4  < 4  

clorura (g/m³) < 180 < 180 < 180 

sulfat (g/m³) < 150 < 100 < 100 

valoare pH 7 à 8,5 7 à 8,5 7 à 8,5 

index de germinare 
(Unitati coliforme/ml) 

< 1.000 < 100 < 10 

legionele  
(Unitati coliforme/100ml) 

< 100 < 100 < 100 

cifra  de concentratie  2 la 4 2 la 6*** 2 la 8*** 

 
*)  inmuiere sau demineralizare poate fi necesara. Daca umidificare peste 95% h.r., 

conductivitate electrica = 800 micro S/cm max! 
**)  demineralizare completa 
***)  valoare inferioara: nu necesita masuri suplimentare de sterilizare 

valoare superioara: masuri suplimentare necesare de sterilizare 
 

 

Cifra de concentratie 

Determinarea cifrei de concentratie din valorile de analiza relativa  a apei proaspete precum 
si a valorilor limita corespunzator calitatii apei in circulatie (vedeti tabelul): 
 
Cifra de concentratie = valoarea recomandata a apei in circulatie/ valoarea din analiza apei 
proaspete 
 
Cifra de concentratie trebuie sa fie calculata pentru conductivitatea electrica, continutul de 
clor si sulf. Cel mai scazut coeficient de concentratie trebuie sa fie in gama limitelor 
recomandate (vedeti tabelul). In cazul unor valori mai scazute de 2, se vor lua masuri 
suplimentare pentru imbunatatirea calitatii apei. Luati contact cu o companie specializata in 
apa. 
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Stabilirea valorii 

Din valorile cele mai mici de concentratie  se determina stabilirea valoriilor pentru 
supravegherea igienei: 
 
Valoara limita a conductivitatii electrice =  
coeficient de concentratie minima x conductivitate electrica a apei proaspete 
(valoare stabilita pentru sistemul de decantare si pentru controlul igienei). 
 
Interval de curatire =  
capacitatea vanei x (cifra de concentratie-1) / cantitatea apei evaporate 
(valoare stabilita pentru un timer a controlului igienic) 
 
Instructiuni  

Valoriile stabilite sunt pur orientative si nu elimina necesitatea supravegherii numarului de 
germeni. 
Noi recomandam folosirea sistemelor (Dip-Slides). Respectati manualul de utilizare.  
 
Presiune de apa proaspata 

Plutitorul este autorizat pâna la o presiune max. de functionare de 6 bari. 
Noi recomandam o presiune de apa proaspata de minimum 3 bari; daca este necesar 
instalati o instalatie de egalizare de presiune. 
 

 

Umidificare adiabatica a aerului extras 

Trebuie asigurat ca un exces de umiditate prin umidificator sa nu aibe loc si ca umplutura 
segmentelor sa nu fie umezita. 
Este preferabil ca umidificatorul sa functioneze cu Permeat din osmoza inversa. 
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Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu lucrați singur în umidificator. Există riscul de a fi blocat. O a doua persoană trebuie să 
asigure zona de lucru în afara umidificatorului. 
 

 

 

Atentie 
Dacă nu există spațiu pentru picioare/picioare, prea puțină sau prea multă înălțime de lucru 
și libertate limitată de mișcare, designul camerei trebuie schimbat astfel încât să fie posibilă 
o schimbare de postură. 
 

 

Curatenia 

Curatati vana umidificatorului de corpuri straine, spalati cu apa si cu detergent (neproducator 
de spuma, valoarea pH intre 7 si 9). 
 
Instructiuni  

Indepartati cu grija corpuri metalice, in caz contrar riscul de rugina si gaurire! 
 
Umplerea 

Umpleti vana umidificatorului pina la 10 sau 20 mm al stutului de preaplin si reglati plutitorul 
la acest nivel al apei. 
 
Instructiuni  

O viteza a aerului mai mare sau egala cu 1 m/s in directia opusa de pulverizare trebuie sa fie 
garantata. Apa destinata umidificarii nu are voie sa intre in contact cu elementele zincate. 
Risc de coroziune! 
 
Pompa 

Puneti pompa in functiune. Respectati instructiunile de functionare ale producatorului. 
 

 

 

Observatie 
Pompa trebuie sa functioneze cu un nivel suficient de apa in vana. 
Controlati sensul de rotatie al pompei. Daca sensul este incorect, inversati conexiunea 
pompei.  
 

 

Securitatea de functionare la uscat 

Porniti siguranta de functionare la uscat. Pompa trebuie sa se opreasca atunci cind nivelul 
apei este inferior a 20 mm deasupra conductei de aspiratie, altfel racordati cablul de la 
controlul plutitorului inauntru sau in exterior. 
 
Plutitorul 

Controlati plutitorul. Alimentarea cu apa trebuie sa se oprească, daca nivelul maximal al apei 
este intre 10 sau 20 mm sub stutul de preaplin al apei. 
 
Reglarea 

In cazul unui umidificator cu reglare, pompa trebuie sa se opreasca daca presiunea in duzele 
de pulverizare este inferioara a 0,3 bari. Reglati supapa de control sau variatorl de frecventa 
conform datelor producatorului. 
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Etanseitatea 

Controlati etanseitatea conductelor exterioare, se vor stringe din nou daca este necesar. 
Separatoarele de picaturi noi nu-si realizeaza eficienta nominala decit dupa aprox. 3 zile de 
functionare (efect de contaminare). 
 

 

Oprirea 

Umidificatorul trebuie sa se opreasca automat dupa ce centrala AHU se opreste din 
functionare (oricare din cauze ar fi, pana sau altele). . În cazul în care umidificatorul este 
închis conform programului, un ventilator trebuie să se asigure că camera umidificatorului 
poate fi uscată în prealabil. 
 
Nefunctionare 

În afara timpului de funcționare sau dacă umidificatorul nu este în funcțiune mai mult de 48 
de ore, tava umidificatorului și țevile trebuie golite complet. Scopul este de a goli sistemul 
suficient, astfel încât reziduurile de apă rămase din cauza tensiunilor superficiale să poată fi 
complet uscate de ventilator. 
 

 

Prevenirea stagnarii 

Pentru conducta de alimentare, trebuie respectate specificațiile VDI/DVGW 6023. Pentru o 
funcționare corectă, trebuie evitată stagnarea apei în conducta de alimentare. Stațiile de 
tratare a apei sau de posttratare a apei potabile continuă să funcționeze conform 
specificațiilor specificate în timpul perioadelor lor de nefuncționare sau trebuie conservate în 
conformitate cu specificațiile producătorului. în special, nu este permisă dezafectarea 
schimbătoarelor de ioni și a instalațiilor de dedurizare fără măsuri de conservare. 
 

 

Controlul igienei 

Sistem de decantare: reglati valoarea stabilita (vedeti pagina 85) conform informatiilor 
producatorului. 
Contolul-igienic: reglati intervalul de curatire (vedeti pagina 85) precum si valoarea maxima a 
controlului de conductivitate. 
 
Desinfectarea 

O dezinfectare permanenta poate fi realizata folosind radiatoare UV (lampi cu raze 
ultraviolete selective echipate cu un sistem de autocontrol). 
Nu folositi produse dezinfectante chimice (biocide) decit dupa ce au fost testate ca nu sunt 
daunatoare pentru sanatate (in functie de concentratia acestora). 
 
Dupa punerea in functiune a aparatului, concentratia de germeni in apa de circulatie trebuie 
verificata saptaminal. Eventual corectati diferitele valori de reglaj ale aparatului. 
 

 

 

Atentie 
Un numar mare de bacterii poate provoca infectii sau reactii alergice. 
In cazul in care numarul de bacterii este peste valoarea limita indicata, curatati imediat 
instalatia. In caz contrar sau daca se repeta cresterea rapida a bacteriilor, se recomanda 
un control sau un sfat de la un institut calificat. 
Daca valoriile sunt inferioare valorilor limite (vedeti tabelul pagina 85), vedeti capitolul 
intretinere. 
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Intretinerea 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu lucrați singur în umidificator. Există riscul de a fi blocat. O a doua persoană trebuie să 
asigure zona de lucru în afara umidificatorului. 
 

 

 

Atentie 
Dacă nu există spațiu pentru picioare/picioare, prea puțină sau prea multă înălțime de lucru 
și libertate limitată de mișcare, designul camerei trebuie schimbat astfel încât să fie posibilă 
o schimbare de postură. 
 

 

Intretinere 

Nu umpleti vana umidificatorului cu apa proaspata, decit in cazul necesitatii umidificarii. 
 

Umidificatorul cu pulverizare – intretinere saptaminala * 

 Goliti vana umidificatorului si curatati cu apa proaspata** 

 

Umidificatorul cu pulverizare – intretinere la fiecare 15 zile* 

 Controlati cantitatea bacteriilor in apa circulata si comparati cu valorile maxime admise 
 (see page 85). In cazul in care valorile recomandate sunt depasite, procedati din nou la o 

curatare completa si o dezinfectare***. 
 Controlati amanuntit vizual suprafetele interioare si verificati prezenta unui strat de bio-

film (aparitia unui strat mucos) sau bacterii, mizerie, eventuale deteriorari sau coroziune. 
Efectuati daca este necesar, o curatare abraziva manuala, sau folosind un aparat de 
curatire de inalta presiune si desinfectati***. 

 Daca sunt depuneri de calcar, amestecati un produs anticalcar din comert*** cu apa din 
 circulatie (ventilatorul este oprit), lasati citeva ore sa-si faca efectul, goliti vana 

umidificatorului si spalati cu apa proaspata. Demontati daca este necesar, lamele 
redresorului si a separoturului de picaturi. 

 

Umidificator cu pulverizare – intretinere semestriala 

 Controlati curatenia filtrului, a pompei de circulatie a apei, a conductelor precum si lipsa 
unui strat de murdarie pe aceste componente. Daca este necesar curatati si reparat. 

 Verificati ca pompa si rulmentii sa functioneze corect fara a se incalzi si fara zgomote. 
 Verificati buna functionare si curatenia sondei de masurare a conductivitatii urmind 

instructiunile producatorului, reparati daca este necesar. 
 Desurubati capacele si duzele de pulverizare, verificati eventuale depuneri si daca este 

necesar curatati cu un produs anti calcar din comert*** 
 Controlati buna functionare a protectiei la uscat si a plutitorului, daca este necesar 

reajustati (see page 87) 
 Controlati functionarea sistemului de decantare, de preparare a apei, de distrugere a 

bacteriilor, de scurgere si de prea-plin si daca este necesar reparati. 
 Verificati buna functionare a instalatiei de oprire, daca este necesar reglati-l 
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Umidificator cu pulverizare – Intretinere in caz de necesitate 

 Uscare printr-o functionare redusa a ventilatorului** 
 Ungerea rulmentilor pompei conform recomandarilor producatorului. Schimbati rulmentii 

(cel târziu dupa durata vietii teoretice) 
 In cazul unei defectiuni de preparare a apei sau a sistemului de distrugere de bacterii, 

curatati toate componentele 
 Efectuati o reumplere a vanei umidificatorului cu apa proaspata** 
 

*) Intretinerea trimestriala a umidificatoarelor din extractie, care nu 
influenteaza calitatea aerului refulat 

**) Se realizeaza sistematic pe aparatele echipate cu control igienic in functie 
de intervalurile de intretinere 

***)       Respectati informatiile producatorului 

 
 

Instructiuni 

Stergeti apa de umidificare de pe otel zincat. Risc de rugina alba! 
 
Perioada de nefunctionare 

 efectuati o golire completa a vanei umidificatorului, a sifonului si a pompei (surub si vana 
de golire). 

 demontati separatorul de picaturi si redresorul, curatati.  
 curatati complet umidificatorul cu un produs de curatire din comert si eventual cu o solutie 

anticalc (respectati instructiunile producatorului. 
 Uscati peretii interiori cu ajutorul ventilatorului. 
 Reumplerea vanei numai in cazul refolosirii umidificatorului. 
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Descriptie 
 

 
 
Echipament in functie de comanda: 

1 golire 9 controlul nivelului 
2 revarsare, sifon exterior 10 rezistenta 
3 umplere rapida 11 senzor temperatura 
4 curatenie manuala 12 surub si vana de golire 
5 plutitor 13 surgere vana exterioara din fata cta-ului 
6 rampa de curatire 14 electrozi de masuratoare de conductivitate 
6.2 rampa de curatire 2 (>T33) 15 redresor 
7 protectie contra functionarii la 

uscat 
16 separator de picaturi 

8 filtru de aspiratie 17 rampa de pulverizare cu duze 
 
Instructiuni 

La conectarea la reteaua de apa  trebuie prevazut pe santier conform EN 1717 separator de 
conducta. 
 
Scurgerea (1) si iesirea din vana exterioara (13) trebuie sa fie conectate la reteaua de apa. 
Nu goliti vana umidificatorului in vana exterioara. 
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Umidificare prin pulverizare la inalta presiune 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Pentru mai multe informatii, consultati manualul punerii in functiune a aparatului! 

 
 

Apa proaspata  

 apa demineralizata (Permeat din osmoza inversa) cu conductivitate max. 20 µS/cm si o 
duritate totala a apei de 1° dH. 

 calitatea apei conform normei VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 si sau echivalent 
precum si reglementarea apei potabile pusa in vigoare. 

 presiunea apei proaspete: 2 - 8 bari 
 la conectarea la reteaua de apa  trebuie prevazut pe santier conform EN 1717 separator 

de conducta. 
 
Racordul la inalta presiune 

 verificati ca racordurile de inalta presiune sa fie corect pozitionate. 
 verificati etanseitatea racordurilor umidificatorului si a pompei. Daca este necesar 

strângeti evitând deteriorarea racurdurilor. 
 racordurile interioare nu trebuie strânse. 
 
Pompa 

 verificati nivelul de ulei cu ajutorul unui vizor sau indicator. Umpleti daca este necesar cu 
ulei permis (respectati informatiile de pe placheta indicatoare a pompei). 

 verificati tensiunea curelei de transmisie. 
 verificati etanseitatea robinetului de golire. Stringeti din nou daca este necesar evitând 

deteriorarea racordurilor. 
 pornire manuala a instalatiei controlind functiunile de baza. 
 verificati sensul de rotatie a pompei. Daca este necessar, reconectati. 
 verificati buna functionare a pieselor de securitate conform instructiunilor producatorului. 
 
Reglarea 

 puneti unitatea de reglare in functiune conform specificatiilor. 
 

 

Oprirea 

Umidificatorul trebuie sa se opreasca automat dupa ce centrala AHU se opreste din 
functionare (oricare din cauze ar fi, pana sau altele). . În cazul în care umidificatorul este 
închis conform programului, un ventilator trebuie să se asigure că camera umidificatorului 
poate fi uscată în prealabil. 
 
Nefunctionare 

În afara timpului de funcționare sau dacă umidificatorul nu este în funcțiune mai mult de 48 
de ore, tava umidificatorului și țevile trebuie golite complet. Scopul este de a goli sistemul 
suficient, astfel încât reziduurile de apă rămase din cauza tensiunilor superficiale să poată fi 
complet uscate de ventilator. 
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Prevenirea stagnarii 

Pentru conducta de alimentare, trebuie respectate specificațiile VDI/DVGW 6023. Pentru o 
funcționare corectă, trebuie evitată stagnarea apei în conducta de alimentare. Stațiile de 
tratare a apei sau de posttratare a apei potabile continuă să funcționeze conform 
specificațiilor specificate în timpul perioadelor lor de nefuncționare sau trebuie conservate în 
conformitate cu specificațiile producătorului. în special, nu este permisă dezafectarea 
schimbătoarelor de ioni și a instalațiilor de dedurizare fără măsuri de conservare. 
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Intretinerea 
 

Intervale de intretinere 

Vedeti tabloul. 
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Pentru mai multe informatii, consultati instructiunile de intretinere individuale! 

 
 

Umidificator cu pulverizare inalta presiune – intretinere la fiecare 15 zile 

 controlati buna functionare, curatenia pompei, a racordurilor, a gratarului, a rampei si a 
duzelor de pulverizare, a separatorului de picaturi, a vanei si a peretilor sa fie in stare 
buna si a lipsa impuritatilor dintre aceste componente. Daca este necesar, curatati-le si 
reparatile*.  

 Verificati absenta bacteriilor, si daca este necesar curatati si desinfectati* 
 Verificati nivelul de ulei, si daca este necesar umpleti sau schimbati uleiul*. 
 Spalati sita de filtru in contra curent* 

 

Umidificator cu pulverizare de inalta presiune – intretinere semestriala 

 Verificati buna functionare a sistemului de oprire, si daca este necesar, reparati si reglati 

 

Umidificator cu pulverizare de inalta presiune – intretinere in caz de necesitate 

 Inlocuiti piesele uzate* 
 
*) Respectati instructiunile producatorului. 
 

 

Instructiuni 

Eliminati apa demineralizata de pe componentele din otel galvanizat. Risc de rugina alba 
 
Peroada de nefunctionare 

Goliti toate piesele umplute cu apa si uscati-le.  
Curatati complet umidificatorul (respectati instructiunile producatorului). 
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Umidificator electric cu abur 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorului! 

 
 

Cerinte pentru asamblare / instalare 

Generator cu abur 
 Vă rugăm să respectaţi distanţele minime necesare fata de perete. 
 Temperatura ambientală admisă este de -5°C până la 40°C. Daca este necesar, trebuie 

asigurata aerisirea (pentru instalatii in spatii inchise) si/sau controlul inghetului. 
 Aparatul trebuie montat perfect atât pe verticală, cât și pe orizontală. 
 Vă rugăm să luați în considerare faptul că peretele din spate al generatorului se poate 

încălzi până la 70° C. 
 Nu poate fi instalat în încăperi cu presiune negativă 

 
Furtunele 
 Furtunurile trebuie instalate cu o inclinare constanta respectiv de 5-10% 
 Trebuie evitată orice îndoire sau gaturiee a furtunurilor. 
 Furtunurile de abur trebuie să fie cât mai scurte posibil. 
 Pentru a minimiza pierderile de condens, se recomandă izolarea furtunurilor de abur 

pentru lungimi > 5 metri. 
 Se recomandă fixarea furtunurilor. 
 Izolarea este obligatorie pentru lungimi mai mari de 10 metri. 
 Respectați raza/razele minime de îndoire. 
 În funcție de poziția de instalare a distribuitorului de abur și a generatorului de abur, 

trebuie respectate tipurile de instalare si ghidajul furtunului de condens. 
 Furtunul de condens trebuie instalat respectand cu o buclă de barieră de vapori. 
 
Distributorul de abur / Lancele de abur 
 Toate distribuitoarele de abur trebuie instalate orizontal 
 Instalare cât mai aproape de generatorul de abur. 

În acest fel, pierderile de abur prin condens pot fi minimizate. 
 Se recomanda instalarea lancelor de abur in zona de suprapresiune, suprapresiunea da 

nu depaseasca 1200 Pa. 
Alinierea pe partea de aspiratie max. -500 Pa. 

 Viteza maxima a curgerii 3 m/s. 
 
Hygrostat 
 Daca hygrostatul este poziţionat nefavorabil, poate avea loc depăşirea debitului maxim 

necesar de abur. 
 Acest lucru ar putea duce, la umezirea componentelor ulterioare. 
 Recomandare: distanța higrostatului trebuie să fie de cel puțin 5 ori mai mare decât 

lungimea distanței de umidificare. Ar trebui aleasa cea mai mare distanță posibilă. 
 Verificați funcționarea higrostatului. 
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Oprirea 

Umidificatorul trebuie sa se opreasca automat dupa ce centrala AHU se opreste din 
functionare (oricare din cauze ar fi, pana sau altele). . În cazul în care umidificatorul este 
închis conform programului, un ventilator trebuie să se asigure că camera umidificatorului 
poate fi uscată în prealabil. 
 
Nefunctionare 

În afara timpului de funcționare sau dacă umidificatorul nu este în funcțiune mai mult de 48 
de ore, tava umidificatorului și țevile trebuie golite complet. Scopul este de a goli sistemul 
suficient, astfel încât reziduurile de apă rămase din cauza tensiunilor superficiale să poată fi 
complet uscate de ventilator. 
 

 

Cerinte pentru calitatea apei 

 Utilizati apa pentru alimentare fara aditivi chimici. 
 Max. 40°C. 
 Presiune admisă de alimentare cu apă 1 până la 10 bar. 
 Vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului găsite în manualele de utilizare ale 

acestora. 
 Trebuie respectate limitele privind conductibilitatea electrică. 
 

 

Cerinte pentru alimentarea cu apa si scurgerea apei 

 Trebuie respectate reglementarile legale ale instalatiilor de apa sau utilitati. 
 Dacă nu este inclus în furnitura livrate de robatherm, un separator de sistem conform DIN 

EN 1717 trebuie să impiedice eficient orice retur de apă în rețeaua de apă potabilă. 
 În conformitate cu DIN EN 1717, este necesară curgere liberă 

 Atentie: Pericol de oparire la temperature de apa pana la 95 ° C. 
 

 

Cerinte pentru racordarea electrica 

 Toate lucrările electrice pot fi efectuate numai de personal calificat. 
 Conectarea poate avea loc numai după finalizarea tuturor lucrărilor de instalare. 
 Vă rugăm să respectați informațiile corespunzătoare din manualele de utilizare ale 

producătorului. 
 
Atentie: 
Informațiile de mai sus sunt doar o parte din cerințele definite de producător și sunt menite 
să ofere o imagine de ansamblu asupra celor mai importante cerințe. Este obligatorie luarea 
în considerare cu atenție a manualelor de utilizare ale producătorului. 
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Intretinerea 
 

Frecventa intretinerii 

Intervalele de întreținere necesare depind în principal de calitatea apei disponibile și de 
cantitatea de abur generată. 
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați manualul individual de întreținere al 
producătorului. 

 
 

Intervalele standard de întreținere sunt enumerate după cum urmează: 
 

Umidificator cu abur - la 4 săptămâni de la punere în funcțiune 

 Inspecție vizuală a tuturor îmbinărilor și conexiunilor 
 Curăţaţi cilindrul de abur, pompa şi furtunurile 
 Dacă este necesar, verificaţi lungimea electrodului 
 Strângeți toate șuruburile of all joints and connections. 
 

 

Umidificator cu abur - la fiecare șase luni 

 Inspecție vizuală a tuturor îmbinărilor și conexiunilor 
 Curăţaţi cilindrul de abur, pompa şi furtunurile 
 Dacă este necesar, verificaţi lungimea electrodului 
 Strângeți toate șuruburile of all joints and connections. 

 

Vă rugăm să respectați instructiunile producătorului. 

 
 

Dezafectarea 

Vă rugăm să respectați instructiunile producătorului. 
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Clapeta de presiune 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Socuri sau jeturi de aer sub presiune mare pot declansa clapeta de presiune in asa fel, 
incat sa provoace daune persoanelor si a bunurilor!  
Accesorii speciale de protectie conform DIN EN ISO 12100 trebuie sa fie puse in aplicare si 
sa functioneze corect. 
 

 

Reglarea 

Presiunea de declansare sau de apasare a clapetei pe aparat sau pe peretii tubulaturii poate 
fi modificata prin schimbarea pozitiei, prin numarul si spatiul greutatilor (vedeti curba).  
 
Reglarea presiunii maxime de declansare si reglajul greutatii se face prin simularea presiunii 
maxime disponibile in tubulatura cu ajutorul clapetelor de aer prezente in toate tipurile de 
instalatii. Daca este necesar, ajustati pozitia greutatilor. 
 

 
 

 

 

Atentie 
Depasirea presiunii maximale prevazute pentru instalatie poate provoca daune persoanelor 
si a bunurilor! 
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Curba de declansare si presiunea de contact 

 
 
A  presiunea de declansare (Pa)  
B  greutati (bucati) 
C  distanta a (mm) 
 

 

Intretinerea 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 Interval de intretinere 

Fiecare 6 luni. 
 

 

Clapeta de presiune – intretinere periodica  

 controlati curatenia clapetei de presiune, a murdariei, nivelul de coroziune, reparati 
eventuale deteriorari 

 tratati toate partile mobile cu un spray de intretinere de ungere 
 tratati toate garniturile cu vazelina 
 controlati presiunea de declansare, ajustati daca este necesar 

 

Clapeta de presiune – intretinere in caz de necesitate 

 curatati clapeta, reparati eventuale deteriorari, eliminati coroziunea 
 curatati cu ajutorul unei cârpe umede folosind un produs degresant sau solvent 
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Masura, comanda si reglare 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

Conditii prealabile 

Toate conditiile de executie ca accesibilitatea, etanseitatea aparatului si a tubulaturii, 
distributia continua a apei, gaz, electricitatii etc, trebuie sa fie indeplinite. In plus, trebuie sa 
fie posibila functionarea aparatului in punctul de amplasare pentru care a fost anterior 
stabilit. 
Punerea in functiune nu se pate face decit de o companie specializata in inginerie tehnica. 
In timpul lucrarilor de punere in functiune, tehnicianul responsabil trebuie sa ia legatura cu 
instalatorul executant, prin intermediul unei persoane desemnate da catre client. 
 
Lucrari 

Urmatoarele operatiuni trebuie efectuate: 
 controlul instalatiei corecte a dispozitivelor de masura si control  
 controlul racordurilor electrice intre aparat si tablou electric. 
 controlul bunei functionari a senzorilor si a aparatelor de comanda. 
 controlul configuratiei regulatorului si a sub-statiei DDC precum si a incarcarii corecte de 

programe de reglare si de programe SPS. 
 punerea in functiune nu poate avea loc decit dupa ce s-au realizat toti parametrii 

necesari. 
 ajustati parametrii la conditiile de functionare ale instalatiei, reglati instalatia conform 

valorilor stabilite si a marimii de referinta. 
 controlati programele de control. 
 instruirea personalului desemnat de producator la punerea in functiune a instalatiei 
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Intretinerea 
 

Personal de intretinere 

Lucrarile de intretinere trebuie facute de catre personal calificat. 
 
Contract de intretinere 

Este recomandat a se conveni un contract de intretinere cu o companie specializata in 
ingineria de MCR.  
 

 

Frecventa intretinerii 

In fiecare an.  
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 

 
 

Tablou electric, tablou de comanda – intretinere periodica  

 controlati instalatia si conditiile in care functioneaza 
 controlati curatenia, nivelul de coroziune si eventuale deteriorari 
 controlati toate dispozitivele de protectie 
 controlati racordurile electrice si mecanice in special conducta de protectie  
 controlati instrumentele de masura si de comanda 
 controlati semnalele de intrare (sonda, marimi de referinta) si comparati-le cu valorile 

stabilite 
 examinati sistemele de control optic si acustic 
 controlati uzura si deteriorarea contactelor si a releelor (de ex. arsuri de contact) 
 controlati operatiile de comanda si de comutare (de exemplu sistem anti-inghet) 
 controlati dispozitivele de securitate (de exemplu releu termic) 
 controlati elementele tabloului electric (de exemplu releu temporizat) 
 controlati comenzile manuale, automate si la distanta 
 schimbarea filtrului din tabloul electic 

 

Tablou electric, tablou de comanda – intretinere in caz de necesitate 

 curatati diferitele elemente 
 reglati si verificati buna fixare a instrumentelor de comanda 
 transmiteti semnalele la nivel 
 ajustati, actualizati  
 

Senzor de masura, dispozitiv de securitate si de supraveghere – intretinere periodica 

 controlati aparatele si conditiile in care opereaza 
 controlati curatenia, nivelul de coroziune 
 controlati racordurile electrice si mecanice in special de protectie  
 masurati marimea fizica pe site si inregistrati un protocol de masura 
 controlati semnalele electrice, electronice si pneumatice 

 

Senzor de masura, dispozitiv de securitate si supraveghere – intretinere in caz de 
necesitate 

 curatati diferitele elemente 
 reajustati, actualizati 
 

 

  



Punere in functiune si intretinere 

 

102 © robatherm 

Regulatori si module suplimentare – intretinere periodica 

 controlati ca instalatia sa fie efectuata in mod calificat si functional si in conditiile de 
mediu 

 controlati curatenia, nivelul de coroziune 
 controlati autonomia electrica (baterii tampon, acumulatori) 
 controlati racordurile electrice si mecanice in special de protectie 
 verificati instrumentele de masura si comanda (de ex: afisare si interfata) 
 controlati semnalele electrice, electronice si pneumatice (de ex. sonde, tele regulatori, 

marimi de comanda) 
 controlati regulatorii si semnalele lor de intrare 
 controlati ansamblul de bucle de reglare luând in considerare parametrii de reglare si 

functiile anexe 

 

Regulatori si module suplimentare – intretinere in caz de necesitate 

 inlocuiti bateriile 
 curatati diferitele elemente 
 reglati, ajustati si verificati buna fixare a instrumentelor de masurare si comanda (de ex: 

afisare si interfata)  
 controlati semnalele de intrare (sonde, marimi de referinta) si le comparati-le cu valorile 

stabilite  
 reajustati regulatoarele si semnalele lor de intrare  
 reajustati ansamblul de bucle de reglare luând in considerare parametrii de reglare si 

functiile anexe 
 

 

Aparate de comanda – intretinere periodica 

 controlati aparatele si conditiile in care lucreaza  
 controlati curatenia si nivelul de coroziune 
 controlati etanseitatea spre exterior (electrovane , etc.) 
 controlati racordurile electrice si mecanice 
 controlati semnalele electronice de intrare, electrice si pneumatice la fel si zona in care 

se gasesc valoriile de intrare 
 controlati valorile limite si „terminale” 
 reajustati, actualizati 

 

Aparate de comanda – intretinere in caz de necesitate 

 ungeti axele, etc. 
 curatati diferitele elemente  
 

Software – intretinere periodica 

 protejarea fisierelor 
 pastrati copiile ultimelor programe si fisiere 

 

Software – intretinere in caz de necesitate 

 introduceti cele mai recente programe si fisiere 
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Grupul de reglare hidraulica 
 

Punerea in functiune 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Folositi un lichid la temperatura ambianta in timpul umplerii sau drenare, risc de arsuri/ 
degeraturi. Nu intrati in contact cu suprafetele calde/reci pentru a evita riscul de 
arsuri/degeraturi. 
 

 

 

Atentie 
Nu atingeti suprafetele calde/reci pentru a evita arsuri ale pielii.  

 
 

 

Observatie 
Nu depasiti nivelul de presiune autorizat.  
Respectati datele de productie.  
In cazul grupurilor de reglare ale recuperatoarelor de caldura, (de ex. sistem cu circuit 
combinat), debitul anti inghet trebuie sa fie ales in functie de temperatura minima a aerului 
exterior (vedeti informatiile producatorului). 
 

 

În cazul în care nu este prezentă nici o tavă de scurgere sub un HRS, recuperarea de 
căldură este permisă numai atunci când nu există nici un risc de condensare. 
 

 

Controlul 

Urmatoarele puncte trebuie sa fie controlate: 
 instalarea corecta a tuturor componentelor 
 racordurile corecte de tur si retur ale fluidelor (contra curent) 
 fixarea solida a ansamblului prin insurubare 
 accesul la toate supapele  
 
Umplerea 

Instalatia trebuie sa fie curatata (eliminind murdaria) si sa se umple cu fluid specific 
mentionat in fisele tehnice precum si in concentratia indicata. Calitatea apei conform normei 
VDI 2035 sau echivalent. Alimentarea grupului hidraulic poate fi efectuat simultan cu 
umplerea conductelor. Asigurati-va de etanseitatea ansamblului de garnituri si a elementelor 
de racordare, strânge-ti daca este necesar. 
 
Epurarea 

In timpul umplerii, aerisiti cu atentie la punctul ce mai inalt al sistemului. Deschideti 
dispozitivul de aerisire prevazut pentru acest scop. Acest lucru este valabil si pentru 
pompele cu sistem de epurare (de exemplu pompe de inalta presiune la circuitele de 
recuperare de caldura de inalt randament). Respectati informatiile producatorului. 
Daca aerisirea a fost facuta necorespunzator,  se formeaza perne de aer care provoaca o 
reducere a randamentului si daune pompei. 
 
Controlul de presiune 

Daca este posibil efectuati acest control conform normelor in vigoare. 
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Observatie 
Asigurati-va de respectarea diferitelor etaje de presiune. 

 
 

Sensul de rotatie 

Controlati sensul de rotatie a pompelor si a sistemului de control. In cazul sensurilor gresite, 
inversati conexiunile. 
 
Hidraulic 

Efectuati punerea in functiune hidraulic reglând si echilibrând presiunea (de exemplu prin 
organele de reglare a presiunii) 
 
Aburi 

In cazul grupurilor de reglare cu aburi, asigurati-va ca apa de condens sa se scurga fara 
probleme (toate supapele de condens trebuie sa fie deschise). 
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Intretinerea 
 

Epurarea 

Pompe cu dispozitive de epurare (de exemplu pompe de inalta presiune la circuitele de 
recuperare de caldura de inalt randament) trebuie  dupa cca. 2 saptamâni dupa punerea in 
functiune in timpul intretinerii din nou aerisite. A se respeca instructiunile producatorului. 
Rulmentii pompei si garniturile de etansare pot fi astfel deteriorate. 
 

 

 Intervale de intretinere  

Fiecare 3 luni.  
 

 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Nu atingeti suprafetele calde/reci pentru a evita arsuri ale pielii.  

 
 

 

Atentie 
Inaintea lucrarilor de intretinere, lasati sa se raceasca bateria la temperatura camerei. 

 
 

 

Atentie 
In cazul in care lichidul este saramura, evitati sa intrati in contact cu lichidul. Pericol! Pericol 
de otravire. Respectati instructiunile producatorului. 

 
 

Grupul de reglare hidraulic – intretinere periodica  

 controlati starea generala a grupului, curatenia, eventuale deteriorari, coroziunea si 
etanseitatea 

 epurarea grupului de reglare si evtl. a pompei 
 controlati starea filtrelor, a se curata daca este necesar 
 controlati accesul la supape, buna functionare a inchizatoarelor si a clapetelor, ungeti 

axele daca este necesar 
 controlati nivelul de subpresiune si a presiunii de declansare 
 efectuati intretinerea pompelor, a supapelor de reglare si a motoarelor de comanda 

conform instructiunilor producatorului. 

 

Grup de reglare hidraulica – intretinere in caz de necesitate 

 curatati grupul de reglare, reparati deteriorarile si etanseitatea, eliminati coroziunea 
 strângeti suruburile si in general toate dispozitivele de fixare 
 

 

Perioada de nefunctionare 

In cazul unei perioade de nefunctionare prelungite si in special din cauza riscului de inghet, 
goliti complet grupul de reglare. Deschideti toate dispozitivele de golire si aerisire. 
Pentru a obtine o golire totala, suflati in intregul grup cu aer sub presiune. 
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Lampi UV-C 
 

Safety  
 

a 

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale producătorului. 
 

 

 

Atentie 
Lămpile UV-C cu mercur de joasă presiune încorporate în AHU emit radiații 
UV-C. Radiațiile UV sunt invizibile, dar dăunătoare pielii și ochilor. Radiațiile 
UV pot provoca cataractă, inflamație a retinei și conjunctivită. Trebuie 
evitată expunerea directă la radiații UV-C de mare energie. Prin urmare, 
ușile unității de tratare a aerului ar trebui să fie echipate cu comutatoare 
automate cu senzori pentru a opri în siguranță lămpile UV-C, chiar și în 
cazul accesului neautorizat. 

 
 

 

Atentie 
La manipularea lămpilor UV sparte, trebuie respectate regulile de siguranță 
pentru manipularea mercurului. Evitați contactul direct cu ochii, pielea și 
îmbrăcămintea. Riscul de contact cu substanțele de umplere iese numai dacă 
corpul lămpii se sparge. Lămpile UV-C conțin cantități mici de mercur. Dacă 
lampa se sparge, AHU și încăperile conectate la aceasta prin conducte de aer 
trebuie să fie foarte bine ventilate. Eliminarea cantităților mici care ar fi putut 
scăpa din corpul lămpii atunci când acesta se sparge se poate face cu 
absorbanți speciali de mercur. Păstrați fragmentele lămpii într-un recipient 
etanș și aruncați-le în mod corespunzător. Evitați contactul direct cu pielea, 
ochii sau îmbrăcămintea atunci când aruncați reziduurile și fragmentele de 
mercur. 

 

 

Atentie 
Suprafețele din sticlă de cuarț ale lămpilor UV pot deveni foarte fierbinți. 
Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele fierbinți. 

 
 
 

Comportamentul in cazul contactului cu mercur 

 

In cazul contactului cu 
pielea: 

Spalati imediat orice urma de mercur cu apa si sapun. 

In cazul contactului cu 
ochii: 

Clătiți ochiul afectat cu apă, ținând pleoapa larg deschisă timp 
de cel puțin 15 minute, protejând în același timp ochiul 
sănătos. Contactati imediat un oftalmolog. 

In cazul inhalarii: Căutați imediat sa iesiti la aer curat, consultați un medic. Dacă 
întâmpinați dificultăți de respiratie, administrați oxigen. 

In cazul inghitirii: Induceți vărsăturile (beți 1 lingură de sare de masă dizolvată 
într-un pahar cu apă). Apoi beti cărbune (3 linguri de pudră de 
cărbune dizolvat în 1 pahar cu apă). Consultați un medic. 

In cazul contactului cu 
imbracamintea: 

Indepartati imediat hainele afectate. 
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Intretinerea 
 

 
 

Înainte de lucrările de întreținere, asigurați-vă că lămpile UV-C sunt stinse și că suprafața 
lămpii s-a răcit suficient. 
 
Purtați ochelari de protecție și mănuși. 
 
Intretinerea periodica (intretinerea saptamanala) 

 Verificaţi funcţionarea lămpilor. Verificați mesajele de pe unitatea de control. 
 Verificați numărul de ore de funcționare (lampa a ajuns la sfârșitul duratei de viață?) 
 Verificati daca lampile nu sunt murdare, 
 
Atentie: 
Lămpile murdare nu ating rata de dezactivare proiectată din cauza efectelor de umbra! 
 
Intretinerea in caz de necesitate 

 Lămpile murdare trebuie curățate cu atenție cu o cârpă și alcool. 
 Sticla de cuarț nu trebuie atinsă cu mâinile. 
 Când lămpile ating durata de viață maximă (un semnal corespunzător este afișat pe 

unitatea de control al lămpii UVC), acestea trebuie înlocuite imediat. Respectati 
instrucțiunile producătorului. 

 
 

Dezafectarea 
 

 

Lămpile UV-C conțin mercur și, prin urmare, trebuie aruncate ca deșeuri periculoase la o 
companie locală de eliminare a deșeurilor. Eliminarea în deșeuri nereciclabile nu este 
permisă. Vă rugăm să respectați informațiile producătorului. 
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Punere in afara functiunii 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Respectați instrucțiunile de siguranță ale componentelor respective. 

 
 

 

In cazul in care instalatia este supusa unei opriri prelungite, respectati informatiile fiecarui 
component. In plus, respectati informatiile producatorilor acestor componente. 
In special la inceputul perioadei de iarna luati in considerare riscul de inghet! 
 

 

Demontare, reciclare, eliminarea deseurilor 
 

 

Atentie 
Respectati instructiunile de securitate de la pagina 6. 

 
 

 

Atentie 
Respectați instrucțiunile de siguranță ale componentelor respective. 

 
 

 

Atentie 
Asigurați o ventilație suficientă a zonei de lucru. 
Purtați echipament individual de protecție (mască respiratorie, mănuși, îmbrăcăminte de 
protecție și ochelari de protecție). 
Lăsați punctele de separare fierbinți să se răcească. 
 

 

 

Atentie 
Scoaterea grătarelor creează pericolul căderii prin deschiderea expusă. Asigurați în punctul 
de fixare cu un dispozitiv de protecție împotriva căderii. 
Prin deschiderile expuse, obiectele precum uneltele pot cădea și pot pune în pericol 
persoanele care se află sub deschidere. Blocați zona periculoasa, de ex. plasă de 
siguranță. 
Dacă este instalat incorect, există riscul de cădere din cauza capacității de încărcare 
limitate a grătarului. 

 

 
Pentru a proteja mediul înconjurător, reglementările locale trebuie respectate la eliminarea 
componentelor și a deșeurilor. 
 
Dezasamblarea 

La sfârșitul duratei de viață, unitatea trebuie dezasamblată de o firmă specializată autorizată. 
Pentru a evita vătămările corporale sau daune materiale la dezasamblarea unității, trebuie 
respectate măsurile de precauție descrise pentru componentele individuale și informațiile 
individuale furnizate de producătorii componentelor. 
 
Eliminarea 

Toate componentele și materialele operaționale (de exemplu, ulei, agent frigorific, saramură, 
baterii) trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Deșeurile electronice, 
piesele metalice și din plastic ar trebui separate și reciclate. 
Profilele panourilor sunt realizate din clorură de polivinil (PVC). 

 

Oprire 
definitiva 
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Apa reciclata .......................................................................... 85 

Arzator in fluxul de aer ........................................................... 79 

Asamblarea CTA-urilor .......................................................... 14 

Asamblarea prin bolte ............................................................ 14 

Atenuator de zgomot.............................................................. 53 

burner ..................................................................................... 75 

Cadru ..................................................................................... 19 

Cadrul centralei ...................................................................... 19 

Caloduc .................................................................................. 71 

Centrale 

exterioare .......................................................................... 33 

Chambre à combustion .......................................................... 74 

charging 

cooling coil ......................................................................... 61 

chimney .................................................................................. 75 

Cifra de concentratie .............................................................. 85 

Clapeta de presiune ............................................................... 98 

Clapete cu actionare prin tije ................................................. 43 

Clapete de aer ....................................................................... 42 

combustion air ........................................................................ 75 

combustion chamber.............................................................. 77 

combustion chamber damper ................................................ 78 

condensate ............................................................................ 76 

condensate quantity ............................................................... 76 

connection 

burner ................................................................................ 74 

Connection 

Humidifier .......................................................................... 31 

Connection 

Siphon ............................................................................... 26 

Connection HE-RAC .............................................................. 26 

Connections 

Controlled gas system ....................................................... 79 

Contract de intretinere ......................................................... 101 

Controlul de etanseitate ........................................................... 8 

Controlul de presiune ........................................................... 103 

cooling coil 

CW .................................................................................... 61 

DX-coil ............................................................................... 61 

HE-RAC ............................................................................. 61 

RAC ................................................................................... 61 

coupling frame ....................................................................... 10 

Curatenia ......................................................................... 56, 64 

Baterie rece ....................................................................... 64 

finala .................................................................................. 32 

umidificator prin pulverizare .............................................. 87 

Curatirea 

suprafetei ........................................................................... 53 

dampers 

coupled .............................................................................. 42 

motor driven ...................................................................... 42 

decommissioning ................................................................. 107 

Decommissioning ................................................................... 97 

deconcentration ..................................................................... 89 

Demontare, reciclare, eliminarea deseurilor ........................ 108 

Demontarea motorului ............................................................ 49 

deposits .................................................................................. 89 

descaling agent ...................................................................... 89 

Descarcarea ....................................................................... 9, 12 

Descarcarea cu macaraua ....................................................... 9 

Détermination des valeurs de la précharge ........................... 49 

Determining the pressure curve ............................................. 27 

DIN 4794 ................................................................................ 76 

DIN 7753 ................................................................................ 49 

DIN-frame ............................................................................... 11 

Dispozitii speciale inainte punerii in functiune ........................ 80 

Distributia de gaz 

componentele .................................................................... 83 

drainage device ...................................................................... 77 

DX-coil .................................................................................... 61 

electric heater ......................................................................... 58 

Electric-Steam Humidifier ....................................................... 95 

emission values ...................................................................... 76 

emptying ........................................................................... 57, 64 

environmental protection regulations ..................................... 52 

Epurarea....................................................................... 103, 105 

Etansarea separarii componentelor ....................................... 17 

executie in exterior ................................................................... 5 

exhaust pipe ........................................................................... 78 

Fall protection ......................................................................... 18 

fan slow down ........................................................................ 90 

filling 

heating coil ......................................................................... 54 

filter monitoring ....................................................................... 51 

Filtre de aer ............................................................................ 51 

final pressure drop filter .......................................................... 51 

flame pot........................................................................... 74, 77 

flow control ............................................................................. 59 

frost damage .................................................................... 54, 61 

Garnitura de etanseitate ......................................................... 67 

gas consumption .................................................................... 75 

Generaliti .................................................................................. 1 

germs ..................................................................................... 89 

Grates..................................................................................... 41 

Grupul de reglare hidraulica ................................................. 103 

heat pump .............................................................................. 65 

heater 

electric heater .................................................................... 58 

heating coil ............................................................................. 54 

HE-RAC ............................................................................. 54 

hot water ............................................................................ 54 

RAC ................................................................................... 54 

steam ................................................................................. 54 

hight/width ratio ...................................................................... 15 

HRS 

rotor-HRS ............................................................................. 6 

Humidifier ............................................................................... 31 

Inele de ridicare ...................................................................... 13 
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inspection 

heating coil ........................................................................ 54 

Instructiuni de intretinere si curatire ......................................... 7 

Instructiuni de securitate .............................................. 6, 21, 34 

Intretienere 

Baterie calda ..................................................................... 56 

Intretinere 

Arzator in fluxul de aer ...................................................... 82 

Atenuator ........................................................................... 53 

Baterie electrica ................................................................. 60 

Caloduc ............................................................................. 71 

Clapeta de presiune .......................................................... 99 

Clapete de aer ................................................................... 43 

Cuplarea ............................................................................ 48 

Grup de reglare hidraulic ................................................. 105 

Schimbator de caldura cu placi ......................................... 70 

Senzor de mesura, dispozitiv de securitate si de 
supraveghere .............................................................. 101 

Tablou electric, tablou de comanda ................................ 101 

Transmisia ......................................................................... 48 

umidificator prin pulverizare inalta presiune ...................... 94 

Ventilator ........................................................................... 47 

Intretinerea 

Baterie rece ....................................................................... 63 

Recuperator de caldura ..................................................... 69 

Roata de dezumidificare .................................................... 73 

Separator de picaturi ......................................................... 63 

Leak Test ............................................................................... 79 

Legaturi de transport .............................................................. 13 

lifting eyes .............................................................................. 35 

lifting gear .............................................................................. 13 

Livrarea .................................................................................... 9 

Lucrari de inchidere a acoperisului ........................................ 33 

Lucrari de punere in functiune si intretinere ........................... 80 

maintenance ........................................................................ 107 

maintenance work 

burner ................................................................................ 77 

bypass ............................................................................... 78 

combustion chamber ......................................................... 77 

control and safety bodies .................................................. 78 

filters .................................................................................. 52 

flame pot ............................................................................ 77 

reheating surface ............................................................... 77 

spray humidifier ................................................................. 89 

manipularea ........................................................................... 12 

Manipularea ............................................................................. 9 

Masura, comanda si reglare ................................................ 100 

Masuri a se lua in caz de urgenta ............................................ 7 

Merging of several pan drains................................................ 29 

Montajul ................................................................................. 13 

Montarea filtrelor .................................................................... 51 

Motor ...................................................................................... 44 

Motor electric ......................................................................... 47 
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Openings downwards ............................................................ 20 

Perioada de nefunctionare ..................................................... 73 

Grup rece ........................................................................... 66 

Recuperator de caldura ..................................................... 69 

umidificator prin pulverizare ............................................... 90 

Perioda de nefunctionare ....................................................... 49 

Roata de dezumidificare .................................................... 73 

umidificator prin pulverizare inalta presiune ...................... 94 

Personal de intretinere ......................................................... 101 

Pierderi de presiune ............................................................... 68 

plastic roofing strips ............................................................... 33 

Plate heat exchangers ........................................................... 28 

Pornirea .................................................................................. 45 

Rotor .................................................................................. 67 

Predarea................................................................................... 5 

presentation tape ............................................................. 21, 22 

Presiune de apa proaspata .................................................... 86 

Pressure calculation suction side ........................................... 28 

Produse dezinfectante ............................................................. 7 

Protectia anti inghet ................................................................. 5 

Protectia contra fulgerului la executia in exterior ..................... 5 

Protectia motoarelor ............................................................... 31 

Protection Roof ...................................................................... 21 

protective clothing .................................................................... 6 

Punere in afara functiunii ..................................................... 108 

Punerea in functiune .............................................................. 13 

Racordul 

bateriilor ............................................................................. 25 

electric ............................................................................... 31 

evacuarii de condens ......................................................... 26 

inalta presiune ................................................................... 92 

Racordul de 

tubulatura ........................................................................... 19 

readiness for operation .......................................................... 75 

recirculating water .................................................................. 89 

Recuperator de caldura rotativ ............................................... 67 

refrigerating piping ................................................................. 25 

refrigeration plant ................................................................... 65 

Reglarea ................................................................................. 92 

Reglarea clapetelor de aer ..................................................... 76 

reheating surface ................................................................... 77 

Repunerea in functiune ............................................................ 7 

Requirement for the water supply and water drainage .......... 96 
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Securitate pe timpul transportului .......................................... 44 

setting records ....................................................................... 76 

shut down 

heating coil/air cooler .................................................. 57, 64 

Siphon .................................................................................... 26 

Humidifier .......................................................................... 31 
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Siphon with overpressure ...................................................... 29 
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Steam humidifier - every six months ...................................... 97 

Stut elastic cu cadru izolat ..................................................... 19 
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Tensiunea curelelor ............................................................... 49 
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Tubulatura .............................................................................. 19 
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Umidificator ............................................................................ 85 

Umidificator prin pulverizare ................................................... 85 

Umidificator prin pulverizare inalta presiune .......................... 92 

unloading 

rotary heat exchanger ........................................................ 11 

rotary heat exchangers ...................................................... 12 

Use de acces ......................................................................... 32 

UV-C lamps .......................................................................... 106 

Valeur pH ............................................................................... 85 

Ventilator ................................................................................ 44 

Ventilator fara carcasa ........................................................... 44 

venting 

cooling coil ......................................................................... 62 

heating coil ......................................................................... 55 
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