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Indicaţii de siguranţă a funcţionării
Funcţionarea ireproșabilă este asigurată numai 
atunci când sunt respectate aceste instrucţiuni de 
utilizare. Nu este permisă realizarea de modificări. 
Montarea trebuie realizată de către un instalator 
autorizat. Pentru montarea aparatului, trebuie 
respectate instrucţiunile de instalare corespunză-
toare ale acestuia. 

În cazul în care simţiţi miros de gaze arse: 
B Se oprește centrala.
B Se deschid geamurile și ușile.
B Se anunţă firma de specialitate autorizată.
Asamblarea, montarea
B Aparatul trebuie asamblat și montat numai de 

către o firmă specializată, autorizată. 
B Componentele de evacuare ale gazelor arse nu 

trebuie modificate.

Explicarea simbolurilor

i
Indicaţiile din text vor fi marcate cu 
simbolul alăturat. Ele vor fi delimitate de 
linii orizontale, amplasate deasupra și 
dedesubtul textului.
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Utilizarea
1 Utilizarea

1.1 Generalităţi
Temperatura la suprafaţa tubulaturii aerului necesar 
arderii este situată sub 85˚C. Conform TRGI 1986, 
respectiv TRF 1988, nu sunt necesare distanţe min-
ime faţă de materialele inflamabile. Reglementările 
(LBO, FeuVo) landurilor federale sau ale ţărilor în care 

se montează aceste tubulaturi pot cuprinde și pre-
scrie unele distanţe minime de amplasare în raport 
cu materialele inflamabile, distanţe ce trebuiesc 
respectate.

1.2 Combinaţii cu accesoriile pentru evacuarea gazelor arse
Centrala termică ZW/ZS 23 AE poate utiliza următoarele tubulaturi duble pentru evacuarea gazelor arse:

Centrala termică ZW/ZS 23 AE poate utiliza următoarele tubulaturi separate pentru evacuarea gazelor arse:

Denumirea Codul

AZ 136 Flanșă pentru acoperiș drept 7 719 001 838

AZ 137 Flanșă pentru acoperiș înclinat 7 719 001 839

AZ 262 Accesoriu de bază vertical, Ø 80/110 mm 7 719 001 781

AZ 263 Prelungitor de 1000 mm, Ø 80/110 mm 7 719 001 782

AZ 264 Prelungitor de 1500 mm, Ø 80/110 mm 7 719 001 783

AZ 265 Prelungitor de 500 mm, Ø 80/110 mm 7 719 001 784

AZ 266 Accesoriu de bază orizontal, Ø 80/110 mm 7 719 001 785

AZ 267 Cot cu tubulatură dublă, de 90˚, Ø 80/110 mm 7 719 001 786

AZ 268 Cot cu tubulatură dublă, de 45˚, Ø 80/110 mm 7 719 001 787

AZ 269 Adaptor, Ø 60/90 la Ø 80/110 7 719 001 788

AZ 271 Fereastră de vizitare, Ø 80/110 7 719 001 790

Tab. 1

Denumirea Codul

AZ 136 Flanșă pentru acoperiș drept 7 719 001 838

AZ 137 Flanșă pentru acoperiș înclinat 7 719 001 839

AZ 175 Ansamblu T, Ø 80/80 mm la 80/110 mm 7 719 001 785

AZ 262 Accesoriu de bază vertical, Ø 80/110 mm 7 719 001 781

AZ 273 Accesoriu de bază a conductei de separaţie, Ø 80/
80 mm

7 719 001 792

AZ 280 Conductă de 500 mm, Ø 80 mm 7 719 001 799

AZ 281 Conductă de 1000 mm, Ø 80 mm 7 719 001 800

AZ 282 Conductă de 2000 mm, Ø 80 mm 7 719 001 801

AZ 278 Cot de 90 ˚, Ø 80 mm 7 719 001 797

AZ 279 Cot de 45 ˚, Ø 80 mm 7 719 001 798

AZ 283 Element final, Ø 80  mm 7 719 001 802

Tab. 2
6 720 606 369 (01.06) 3



Montarea și reglarea
2 Montarea și reglarea

2.1 Indicaţii pentru montare
• Lungimea maximă admisă a conductei de evacu-

are a gazelor arse / admisie a aerului necesar ard-
erii Lmax se poate afla din tabelul de la pagina 5.

• Dacă capătul tubulaturii de evacuare a gazelor 
arse se află într-un cămin aflat sub nivelul solului, 
iarna pot apărea opriri ale centralei termice, 
datorate formării gheţii. De aceea, nu trebuie real-
izate astfel de variante de evacuare a gazelor arse.

2.2 Explicarea simbolurilor din figurile 
de montare

B Garnitura trebuie unsă ușor pe partea 
gazelor arse, cu vaselină fără dizolvanţi 
(Fig. 1). 

B Accesoriile pentru evacuarea gazelor arse 
se introduc până la opritor (aici : adânci-
mea de introducere 50 mm), (Fig. 2). 

B Se realizează două găuri de Ø 3 mm în 
tubulatura aerului necesar arderii! A nu se 
deteriora în nici un caz tubulatura 
gazelor arse! (Fig. 3). 

B Se asigură legăturile cu șuruburile din 
dotare (Fig. 4). 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

50

2x

Ø 3mm

2x

360°

6 720 604 873-17.1O

50

50

6 720 604 873-18.1O

Ø 3mm

Ø 3mm

2x

Ø 3mm

6 720 604 873-21.1O

2x

6 720 604 873-22.1O
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Montarea și reglarea
2.3 Alegerea diafragmei de laminare

2.3.1 Evacuarea gazelor arse pe orizontală, cu AZ 266 (Fig. 6)

2.3.2 Evacuarea gazelor arse pe verticală, cu AZ 262 (Fig. 14, Fig. 15)

L 
[mm]

Lmax 
[mm]

 

1 x 90˚ ≤ 1000

4000

Ø52

1000 - 2000 Ø54

2000 - 3000 Ø58

3000 - 4000 –

2 x 90˚ ≤ 200

3200

Ø52

200 - 1200 Ø54

1200 - 2200 Ø58

2200 - 3200 –

3 x 90˚ ≤ 400

2400

Ø54

400 - 1400 Ø58

1400 - 2400 –

Tab. 3

L 
[mm]

Lmax 
[mm]

 

0 x 90˚ ≤ 2350
3850

Ø52

2350 - 3850 Ø54

1 x 90˚ ≤ 1550
3050

Ø50

1550 - 3050 Ø52

2 x 90˚ ≤ 750
2250

Ø50

750 - 2250 Ø52

Tab. 4

90°

90°
6 720 606 369 (01.06) 5



Montarea și reglarea
2.3.3 Evacuarea gazelor arse cu tubulaturi separate

Lmin 
Gaze arse
[m]

Lmax 
Gaze arse
[m]

Lmin 
Aerul necesar 
arderii [m]

Lmax 
Aerul necesar 
arderii [m]  

Tipul B22, aerul necesar arderii din încăpere, tubulatura de evacuare a gazelor arse verticală (Fig. 26, Fig. 27) 

0 x 90˚
–

1,3 12,3
– –

Ø 44

2 x 90˚ 1,3 12,3 –

Tipul B22, aerul necesar arderii din încăpere, tubulatura de evacuare a gazelor arse orizontală (Fig. 28) 

1 x 90˚
–

1 12
– –

Ø 60

3 x 90˚ 3 12 –

Tipul C52, C62, tubulatura pentru aerul necesar arderii orizontală, tubulatura de evacuare a gazelor arse orizon-
tală (Fig. 29) 

1 x 90˚ 1 x 90˚ 1 10 0,15 8

–
1 x 90˚ 3 x 90˚ 1 9 3 6

3 x 90˚ 1 x 90˚ 3 6 0,15 6

3 x 90˚ 3 x 90˚ 3 3 3 3

Tipul C52, C62, tubulatura pentru aerul necesar arderii orizontală, tubulatura de evacuare a gazelor arse verticală 
(Fig. 30, Fig. 31) 

0 x 90˚ 1 x 90˚
1,3 12,3 0,6 10

Ø 44

2 x 90˚ –

Tipul C32, tubulatura pentru aerul necesar arderii verticală, tubulatura de evacuare a gazelor arse verticală (Fig. 
32) 

0 x 90˚ 0 x 90˚ 2,3 12,3 2,3 12,3 Ø 44

Tab. 5

90° 90°
6 720 606 369 (01.06)6



Montarea și reglarea
2.4 Verificarea presiunii din timpul funcţionării

Pentru realizarea unui randament ridicat și asigura-
rea unei arderi cu noxe reduse la minimum, se 
montează o diafragmă de laminare. Alegerea dia-
fragmei de laminare se realizează prin măsurarea dif-
erenţei de presiune în condiţii normale de 
funcţionare. În acest scop, se măsoară, cu ajutorul 
unui aparat de măsură adecvat și a unor compo-
nente T, presiunea la presostatul diferenţial (Fig. 5) 
(vezi și instrucţiunile de instalare pentru ZW/ZS 23 
AE):

Fig. 5

B Se scoate furtunul negru al presostatului dif-
erenţial (DDS) și se realizează din nou legătura cu 
ajutorul unei componente T. 

B Se scoate furtunul incolor al presostatului dif-
erenţial (DDS) și se realizează din nou legătura cu 
ajutorul unei componente T.

B Se măsoară diferenţa de presiune la DDS. Valoa-
rea trebuie să se situeze între 1,4 și 1,7 mbar.

B După schimbarea diafragmei, se repetă măsura-
toarea, până când diferenţa de presiune se află 
între 1,4 și 1,7 mbar. 

B După o măsurătoare care se încadrează între val-
orile prescrise, se înlătură componentele T și se 
montează la loc furtunurile presostatului dif-
erenţial, astfel: furtunul negru sus, furtunul incolor 
jos. 

i
În cazul în care diafragma de laminare 
este aleasă conform tabelelor din capi-
tolul 2.3, verificarea presiunii din timpul 
funcţionării nu este necesară. 

6 720 604 979-46.1O

i
Dacă diferenţa de presiune este prea 
mică, trebuie montată o diafragmă mai 
mare. Dacă diferenţa de presiune este 
prea mare, se monteaza o diafragmă cu 
deschiderea mai mică. 
6 720 606 369 (01.06) 7



Evacuarea gazelor arse pe orizontală
3 Evacuarea gazelor arse pe orizontală

3.1 Dimensiunile minime de montare

Fig. 6
1 AZ266
10 AZ269

3.2 Montarea
B Se realizează o gaură în perete, cu Ø 120 mm (fig-

urile cu dimensiuni de montare, de la capitolul 2.3 
până la capitolul 2.5). În acest scop nu trebuie uti-
lizate șabloanele atașate!

B Se determină lungimea LA a trecerii prin perete 
(1.1). Trebuie respectată distanţa de 30 mm de la 
capătul tubulaturii de evacuare până la peretele 
exterior. 

Fig. 7

B Tubulatura se poate tăia sub unghi drept, în funcţie 
de dimensiunea LA.

Fig. 8

30

ø
11

0

ø
12

0

6 720 604 873-14.2O

LA

1.1

LA

1.1

6 720 604 873-15.2O
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Evacuarea gazelor arse pe orizontală
B Se șlefuiesc și se curăţă canturile rezultate în urma 
tăierii.

Fig. 9

B Se montează adaptorul AZ 269 (10) conform 
instrucţiunilor.

B Se montează accesoriile pentru evacuarea gazelor 
arse.

Fig. 10

Legenda fig. 10:
1.1 Trecerea prin perete
1.2 Cot de 90˚ pentru tubulatura dublă
1.5 Aplică
1.6 Șuruburile de prindere
10 AZ269

6 720 604 873-28.1O

1.1

6 720 606 436-02.1O

1.1

1.5

1.6

1.2

1.6

2x

35

2x
2x

50

2x

Ø 3mm
Ø 3mm

10
6 720 606 369 (01.06) 9



Evacuarea gazelor arse pe orizontală
3.3 Montarea diafragmei de laminare
Corelarea diferitelor tubulaturi pentru evacuarea 
gazelor arse se realizează cu ajutorul diafragmelor de 
laminare, care se găsesc în dotarea aparatului, la 
livrare.
În Tab. 3 există diverse situaţii de montare (lungimea 
tubulaturii pentru gazele arse L, numărul coturilor) și 
dacă este necesară o adaptare. În acest caz, trebuie 
procedat precum urmează:
B Se înlătură mantaua aparatului.
B Se deșurubează capacul camerei de ardere.
B Se scoate conductorul electric (226.1) de la venti-

lator (226).

Fig. 11

B Se desfac șuruburile de prindere (226.2) și se 
scoate ventilatorul (226), trăgându-l spre înainte.

Fig. 12

B Se montează diafragma de laminare (D) cu 
diametrul corespunzător, pe partea de absorbţie a 
ventilatorului (226).

Fig. 13

B Se montează la loc ventilatorul (226) și i se conec-
tează conductorul electric.

B Se montează capacul camerei de ardere.
B Se montează mantaua centralei.

226

226.1

4 287-49.1 R

226.2

226

4 287-50.2 R

D

226

4873-61.1J
6 720 606 369 (01.06)10



Evacuarea gazelor arse pe verticală
4 Evacuarea gazelor arse pe verticală

4.1 Dimensiunile minime de montare

Acoperiș drept

Fig. 14
4 AZ 262
10 AZ 269
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Evacuarea gazelor arse pe verticală
Acoperiș înclinat

Fig. 15
4 AZ 262
10 AZ 269

4.2 Montarea
B Se montează placa de racordare, conform 

instrucţiunilor de instalare.
B Se stabilește lungimea LA (1.1).

Fig. 16

B Se înlătură adaptorul (4.1)..
B Se stabilește lungimea tubulaturii aerului necesar 

arderii (4) și se taie la dimensiunea LV = LA - 47.

Fig. 17

70

166

≥ 800

110

400 

≥1
06

0

6 720 606 436-04.1O
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Evacuarea gazelor arse pe verticală
B Se stabilește lungimea tubulaturii de evacuare a 
gazelor arse (4) și se taie conform dimensiunii LA.

Fig. 18

B Se curăţă și se șlefuiesc canturile tăieturii.

Fig. 19

B Se montează adaptorul AZ 269 (10), conform 
instrucţiunilor.

B Se montează tubulatura de evacuare a gazelor 
arse.

Fig. 20

L
A

6 720 604 882-38.1O

4

47

1.1

6 720 604 873-28.1O

1.1

6 720 606 436-05.1O

16

2x

50

2x

Ø 3mm 4.1

4

6 720 606 369 (01.06) 13



Evacuarea gazelor arse pe verticală
4.3 Indicaţii referitoare la montarea prin acoperiș

Acoperiș înclinat

Montarea lui AZ 262 pe acoperișul înclinat se poate 
realiza cu flanșa pentru acoperișuri înclinate (AZ 137, 
AZ 207, AZ 243). 

• Flanșa pentru acoperișul înclinat poate fi utilizată 
pentru înclinări de 25˚ - 50˚.

Distanţe:

Fig. 21

Acoperiș drept

Montarea lui AZ 262 pe acoperișul drept poate fi real-
izată cu flanșa pentru acoperișuri drepte (AZ 136):

• Flanșa (17) trebuie lipită de acoperiș cu polimeri 
superiori sau trebuie încastrată în învelișul aco-
perișului. Utilizarea flanșei fără prinderea acesteia 
de acoperiș nu este permisă.

• AZ 136 nu poate fi utilizat la acoperișuri lipite prin 
căldură.

Distanţele:

Fig. 22

Z ≥ 400, în zonele bogate în zăpadă ≥ 500

α ≤ 50 ˚, în zonele bogate în zăpadă ≤ 40 ˚

Tab. 6

Ø134

Ø125

86
5

Z

α

6 702 604 882-03.2O

Materiale de 
construcţie 
inflamabile

Materiale de 
construcţie 
neinflamabile

X ≥ 1500 ≥ 500

Tab. 7

Ø134

Ø125

X

86
5

6 702 604 882-02.2O

17
6 720 606 369 (01.06)14



Evacuarea gazelor arse pe verticală
4.4 Montarea diafragmei de laminare
Corelarea diferitelor tubulaturi pentru gazele arse se 
realizează cu ajutorul diafragmelor de laminare, care 
se găsesc la livrare în dotarea aparatului.
În Tab. 3 există diverse situaţii de montare (lungimea 
tubulaturii pentru gazele arse L, numărul coturilor) și 
dacă este necesară o adaptare. În acest caz, trebuie 
procedat precum urmează:
B Se înlătură mantaua aparatului.
B Se deșurubează capacul camerei de ardere.
B Se scoate conductorul electric (226.1) de la venti-

lator (226).

Fig. 23

B Se desfac șuruburile de prindere (226.2) și se 
scoate ventilatorul (226), trăgându-l spre înainte.

Fig. 24

B Se montează diafragma de laminare (D) cu 
diametrul corespunzator, pe partea de absorbtie a 
ventilatorului (226).

Fig. 25

B Se montează la loc ventilatorul (226) și i se conec-
tează conductorul electric.

B Se montează capacul camerei de ardere.
B Se montează mantaua centralei.

226

226.1

4 287-49.1 R

226.2

226

4 287-50.2 R

D

226

4873-61.1J
6 720 606 369 (01.06) 15



Tubulaturi separate
5 Tubulaturi separate 

5.1 Dimensiunile minime de montare

Tubulatura pentru gazele arse conform B22
Aerul necesar arderii: din încăperea în care este instalată
Tubulatura pentru evacuarea gazelor arse: verticală

Fig. 26
14 AZ 273
22 AZ 280, 281, 282
23 AZ 278
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5
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6 720 606 436-06.1O

166

14.114.2

≥10

≥10 400

≥1
17

1

85
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70

4.1

4
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Tubulaturi separate
Fig. 27
14 AZ 273
22 AZ 280, 281, 282
23 AZ 278

6 720 606 436-07.1O
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Tubulaturi separate
Tubulatura pentru gazele arse conform B22
Aerul necesar arderii: din încăperea în care este instalată
Tubulatura pentru evacuarea gazelor arse: orizontală

Fig. 28
14 AZ 273
22 AZ 280, 281, 282
23 AZ 278
26 AZ 283

6 720 606 436-08.1O
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Tubulaturi separate
Tubulatura pentru gazele arse conform C52 și C62
Aerul necesar arderii: din exterior
Gazele arse: în exterior
Tubulatura pentru aerul necesar arderii: orizontală
Tubulatura gazelor arse: orizontală

Fig. 29
4 AZ 262
14 AZ 273
22 AZ 280, 281, 282
23 AZ 278
26 AZ 283

6 720 606 436-09.1O
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Tubulaturi separate
Tubulatura pentru gazele arse conform C52 și C62
Aerul necesar arderii: din exterior
Gazele arse: în exterior
Tubulatura pentru aerul necesar arderii: orizontală
Tubulatura gazelor arse: verticală

Fig. 30
4 AZ 262
14 AZ 273
22 AZ 280, 281, 282
23 AZ 278
26 AZ 283

6 720 606 436-10.1O
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Tubulaturi separate
Fig. 31
4 AZ 262
14 AZ 273
22 AZ 280, 281, 282
23 AZ 278
26 AZ 283

6 720 606 436-11.1O
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Tubulaturi separate
Tubulatura pentru gazele arse conform C32
Aerul pentru ardere: din exterior
Gazele arse: în exterior
Tubulatura pentru aerul necesar arderii: verticală
Tubulatura gazelor arse: verticală

Fig. 32
4 AZ 262
14 AZ 273
21 AZ 175
22 AZ 280, 281, 282

i
Este admisă o prelungire orizontală a conductei de evacuare de maximum 2 m. Tubulaturile de 
evacuare de peste 10 m lungime trebuie izolate.

6 720 606 436-12.1O
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Tubulaturi separate
5.2 Montarea
B Se montează adaptorul (14.1) pe ștuţurile cent-

ralei.

Fig. 33

B Se înlătură șuruburile (2a) de la mantaua (C) și se 
îndepărtează mantaua.

Fig. 34

B Se asigură adaptorul (14.1).

Fig. 35

B Se înlătură șuruburile (d) și se scoate capacul (e). 
Garnitura (f) trebuie să rămână pe aparat.

B Se montează diafragma de laminare (14.4-14.6) 
corespunzătoare. 

B Se montează garnitura pentru ștuţul de admisie a 
aerului (14.3).

6 720 604 979-23.2O

14.1

2. 1.
3.

6 720 606 436-13.1O

i
Alegerea diafragmelor de laminare, care 
eventual ar putea fi necesare, trebuie 
făcută înainte de adaptarea acestora, în 
conformitate cu Tabelul 5

1.

2.

3.

6 720 604 115-18.1O
6 720 606 369 (01.06) 23



B Ștuţul de admisie a aerului (14.2) se fixează cu aju-
torul șuruburilor (d).

Fig. 36

14.3

14.2

f

d

d

6 720 610 527-07.1O

e

14.4 14.5 14.6
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	pentru centralele termice murale pe gaz ZW/ZS 23 AE
	6 720 606 369 (01.06) JS
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	Func ionarea ireproºabilã este asiguratã numai atunci când sunt respectate aceste instruc iuni de...
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	1 Utilizarea
	1 Utilizarea
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	Temperatura la suprafa a tubulaturii aerului necesar arderii este situatã sub 85˚C. Conform TRGI ...

	1.2 Combina ii cu accesoriile pentru evacuarea gazelor arse
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	Centrala termicã ZW/ZS 23 AE poate utiliza urmãtoarele tubulaturi duble pentru evacuarea gazelor ...
	Centrala termicã ZW/ZS 23 AE poate utiliza urmãtoarele tubulaturi duble pentru evacuarea gazelor ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tab. 1
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	Denumirea
	Codul


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AZ 136
	Flanºã pentru acoperiº drept
	7 719 001 838

	<TABLE ROW>
	AZ 137
	Flanºã pentru acoperiº înclinat
	7 719 001 839

	<TABLE ROW>
	AZ 262
	Accesoriu de bazã vertical, Ø 80/110 mm
	7 719 001 781

	<TABLE ROW>
	AZ 263
	Prelungitor de 1000 mm, Ø 80/110 mm
	7 719 001 782

	<TABLE ROW>
	AZ 264
	Prelungitor de 1500 mm, Ø 80/110 mm
	7 719 001 783

	<TABLE ROW>
	AZ 265
	Prelungitor de 500 mm, Ø 80/110 mm
	7 719 001 784

	<TABLE ROW>
	AZ 266
	Accesoriu de bazã orizontal, Ø 80/110 mm
	7 719 001 785

	<TABLE ROW>
	AZ 267
	Cot cu tubulaturã dublã, de 90˚, Ø 80/110 mm
	7 719 001 786

	<TABLE ROW>
	AZ 268
	Cot cu tubulaturã dublã, de 45˚, Ø 80/110 mm
	7 719 001 787

	<TABLE ROW>
	AZ 269
	Adaptor, Ø 60/90 la Ø 80/110
	7 719 001 788

	<TABLE ROW>
	AZ 271
	Fereastrã de vizitare, Ø 80/110
	7 719 001 790





	Centrala termicã ZW/ZS 23 AE poate utiliza urmãtoarele tubulaturi separate pentru evacuarea gazel...
	Centrala termicã ZW/ZS 23 AE poate utiliza urmãtoarele tubulaturi separate pentru evacuarea gazel...
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	<TABLE>
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	<TABLE ROW>
	Denumirea
	Codul


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AZ 136
	Flanºã pentru acoperiº drept
	7 719 001 838

	<TABLE ROW>
	AZ 137
	Flanºã pentru acoperiº înclinat
	7 719 001 839

	<TABLE ROW>
	AZ 175
	Ansamblu T, Ø 80/80 mm la 80/110 mm
	7 719 001 785

	<TABLE ROW>
	AZ 262
	Accesoriu de bazã vertical, Ø 80/110 mm
	7 719 001 781

	<TABLE ROW>
	AZ 273
	Accesoriu de bazã a conductei de separa ie, Ø 80/ 80 mm
	7 719 001 792

	<TABLE ROW>
	AZ 280
	Conductã de 500 mm, Ø 80 mm
	7 719 001 799

	<TABLE ROW>
	AZ 281
	Conductã de 1000 mm, Ø 80 mm
	7 719 001 800

	<TABLE ROW>
	AZ 282
	Conductã de 2000 mm, Ø 80 mm
	7 719 001 801

	<TABLE ROW>
	AZ 278
	Cot de 90 ˚, Ø 80 mm
	7 719 001 797

	<TABLE ROW>
	AZ 279
	Cot de 45 ˚, Ø 80 mm
	7 719 001 798

	<TABLE ROW>
	AZ 283
	Element final, Ø 80 mm
	7 719 001 802







	2 Montarea ºi reglarea
	2 Montarea ºi reglarea
	2.1 Indica ii pentru montare
	2.1 Indica ii pentru montare
	• Lungimea maximã admisã a conductei de evacuare a gazelor arse / admisie a aerului necesar arder...
	• Lungimea maximã admisã a conductei de evacuare a gazelor arse / admisie a aerului necesar arder...
	• Dacã capãtul tubulaturii de evacuare a gazelor arse se aflã într-un cãmin aflat sub nivelul sol...


	2.2 Explicarea simbolurilor din figurile de montare
	2.2 Explicarea simbolurilor din figurile de montare
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	B Garnitura trebuie unsã uºor pe partea gazelor arse, cu vaselinã fãrã dizolvan i (Fig. 1).
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	B Accesoriile pentru evacuarea gazelor arse se introduc pânã la opritor (aici : adâncimea de intr...
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	B Se realizeazã douã gãuri de Ø 3 mm în tubulatura aerului necesar arderii! A nu se deteriora în ...
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	B Se asigurã legãturile cu ºuruburile din dotare (Fig. 4).
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	Fig. 3
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	Fig. 4


	2.3 Alegerea diafragmei de laminare
	2.3 Alegerea diafragmei de laminare
	2.3.1 Evacuarea gazelor arse pe orizontalã, cu AZ 266 (Fig. 6)
	2.3.1 Evacuarea gazelor arse pe orizontalã, cu AZ 266 (Fig. 6)
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	Tab. 3
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
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	L [mm]
	Lmax [mm]
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	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1 x 90�˚
	£ 1000
	4000
	Ø52

	<TABLE ROW>
	1000 - 2000
	Ø54

	<TABLE ROW>
	2000 - 3000
	Ø58

	<TABLE ROW>
	3000 - 4000
	–

	<TABLE ROW>
	2 x 90�˚
	£ 200
	3200
	Ø52

	<TABLE ROW>
	200 - 1200
	Ø54

	<TABLE ROW>
	1200 - 2200
	Ø58

	<TABLE ROW>
	2200 - 3200
	–

	<TABLE ROW>
	3 x 90�˚
	£ 400
	2400
	Ø54

	<TABLE ROW>
	400 - 1400
	Ø58

	<TABLE ROW>
	1400 - 2400
	–






	2.3.2 Evacuarea gazelor arse pe verticalã, cu AZ 262 (Fig. 14, Fig. 15)
	2.3.2 Evacuarea gazelor arse pe verticalã, cu AZ 262 (Fig. 14, Fig. 15)
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	<TABLE HEADING>
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	L [mm]
	Lmax [mm]
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	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	0 x 90�˚
	£ 2350
	3850
	Ø52

	<TABLE ROW>
	2350 - 3850
	Ø54

	<TABLE ROW>
	1 x 90�˚
	£ 1550
	3050
	Ø50

	<TABLE ROW>
	1550 - 3050
	Ø52

	<TABLE ROW>
	2 x 90�˚
	£ 750
	2250
	Ø50

	<TABLE ROW>
	750 - 2250
	Ø52






	2.3.3 Evacuarea gazelor arse cu tubulaturi separate
	2.3.3 Evacuarea gazelor arse cu tubulaturi separate
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	Tab. 5
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
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	Lmin Gaze arse [m]
	Lmax Gaze arse [m]
	Lmin Aerul necesar arderii [m]
	Lmax Aerul necesar arderii [m]
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	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Tipul B22, aerul necesar arderii din încãpere, tubulatura de evacuare a gazelor arse verticalã (F...

	<TABLE ROW>
	0 x 90�˚
	–
	1,3
	12,3
	–
	–
	Ø�44

	<TABLE ROW>
	2 x 90�˚
	1,3
	12,3
	–

	<TABLE ROW>
	Tipul B22, aerul necesar arderii din încãpere, tubulatura de evacuare a gazelor arse orizontalã (...

	<TABLE ROW>
	1 x 90�˚
	–
	1
	12
	–
	–
	Ø�60

	<TABLE ROW>
	3 x 90�˚
	3
	12
	–

	<TABLE ROW>
	Tipul C52, C62, tubulatura pentru aerul necesar arderii orizontalã, tubulatura de evacuare a gaze...

	<TABLE ROW>
	1 x 90�˚
	1 x 90�˚
	1
	10
	0,15
	8
	–

	<TABLE ROW>
	1 x 90�˚
	3 x 90�˚
	1
	9
	3
	6

	<TABLE ROW>
	3 x 90�˚
	1 x 90�˚
	3
	6
	0,15
	6

	<TABLE ROW>
	3 x 90�˚
	3 x 90�˚
	3
	3
	3
	3

	<TABLE ROW>
	Tipul C52, C62, tubulatura pentru aerul necesar arderii orizontalã, tubulatura de evacuare a gaze...

	<TABLE ROW>
	0 x 90�˚
	1 x 90�˚
	1,3
	12,3
	0,6
	10
	Ø�44

	<TABLE ROW>
	2 x 90�˚
	–

	<TABLE ROW>
	Tipul C32, tubulatura pentru aerul necesar arderii verticalã, tubulatura de evacuare a gazelor ar...

	<TABLE ROW>
	0 x 90�˚
	0 x 90�˚
	2,3
	12,3
	2,3
	12,3
	Ø�44







	2.4 Verificarea presiunii din timpul func ionãrii
	2.4 Verificarea presiunii din timpul func ionãrii
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	În cazul în care diafragma de laminare este aleasã conform tabelelor din capitolul 2.3, verificar...
	În cazul în care diafragma de laminare este aleasã conform tabelelor din capitolul 2.3, verificar...





	Pentru realizarea unui randament ridicat ºi asigurarea unei arderi cu noxe reduse la minimum, se ...
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>

	Fig. 5

	B Se scoate furtunul negru al presostatului diferen ial (DDS) ºi se realizeazã din nou legãtura c...
	B Se scoate furtunul negru al presostatului diferen ial (DDS) ºi se realizeazã din nou legãtura c...
	B Se scoate furtunul incolor al presostatului diferen ial (DDS) ºi se realizeazã din nou legãtura...
	B Se mãsoarã diferen a de presiune la DDS. Valoarea trebuie sã se situeze între 1,4 ºi 1,7 mbar.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Dacã diferen a de presiune este prea micã, trebuie montatã o diafragmã mai mare. Dacã diferen a d...
	Dacã diferen a de presiune este prea micã, trebuie montatã o diafragmã mai mare. Dacã diferen a d...





	B Dupã schimbarea diafragmei, se repetã mãsuratoarea, pânã când diferen a de presiune se aflã înt...
	B Dupã o mãsurãtoare care se încadreazã între valorile prescrise, se înlãturã componentele T ºi s...



	3 Evacuarea gazelor arse pe orizontalã
	3 Evacuarea gazelor arse pe orizontalã
	3.1 Dimensiunile minime de montare
	3.1 Dimensiunile minime de montare
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	Fig. 6
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	AZ266
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	10
	AZ269




	3.2 Montarea
	3.2 Montarea
	B Se realizeazã o gaurã în perete, cu Ø 120 mm (figurile cu dimensiuni de montare, de la capitolu...
	B Se realizeazã o gaurã în perete, cu Ø 120 mm (figurile cu dimensiuni de montare, de la capitolu...
	B Se determinã lungimea LA a trecerii prin perete (1.1). Trebuie respectatã distan a de 30 mm de ...
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	Fig. 7

	B Tubulatura se poate tãia sub unghi drept, în func ie de dimensiunea LA.
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	Fig. 8

	B Se ºlefuiesc ºi se curã ã canturile rezultate în urma tãierii.
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	Fig. 9

	B Se monteazã adaptorul AZ 269 (10) conform instruc iunilor.
	B Se monteazã accesoriile pentru evacuarea gazelor arse.
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	Fig. 10
	Legenda fig. 10
	Legenda fig. 10
	1.1
	1.1
	Trecerea prin perete

	1.2
	1.2
	Cot de 90˚ pentru tubulatura dublã

	1.5
	1.5
	Aplicã

	1.6
	1.6
	ªuruburile de prindere

	10
	10
	AZ269





	3.3 Montarea diafragmei de laminare
	3.3 Montarea diafragmei de laminare
	Corelarea diferitelor tubulaturi pentru evacuarea gazelor arse se realizeazã cu ajutorul diafragm...
	Corelarea diferitelor tubulaturi pentru evacuarea gazelor arse se realizeazã cu ajutorul diafragm...
	În Tab. 3 existã diverse situa ii de montare (lungimea tubulaturii pentru gazele arse L, numãrul ...
	B Se înlãturã mantaua aparatului.
	B Se deºurubeazã capacul camerei de ardere.
	B Se scoate conductorul electric (226.1) de la ventilator (226).
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	Fig. 11

	B Se desfac ºuruburile de prindere (226.2) ºi se scoate ventilatorul (226), trãgându-l spre înainte.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Fig. 12

	B Se monteazã diafragma de laminare (D) cu diametrul corespunzãtor, pe partea de absorb ie a vent...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Fig. 13

	B Se monteazã la loc ventilatorul (226) ºi i se conecteazã conductorul electric.
	B Se monteazã capacul camerei de ardere.
	B Se monteazã mantaua centralei.



	4 Evacuarea gazelor arse pe verticalã
	4 Evacuarea gazelor arse pe verticalã
	4.1 Dimensiunile minime de montare
	4.1 Dimensiunile minime de montare
	Acoperiº drept
	Acoperiº drept
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	Fig. 14
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	AZ 262
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	10
	AZ 269




	Acoperiº înclinat
	Acoperiº înclinat
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	Fig. 15
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	AZ 262
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	10
	AZ 269





	4.2 Montarea
	4.2 Montarea
	B Se monteazã placa de racordare, conform instruc iunilor de instalare.
	B Se monteazã placa de racordare, conform instruc iunilor de instalare.
	B Se stabileºte lungimea LA (1.1).
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	<GRAPHIC>

	Fig. 16

	B Se înlãturã adaptorul (4.1)..
	B Se stabileºte lungimea tubulaturii aerului necesar arderii (4) ºi se taie la dimensiunea LV = L...
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	Fig. 17

	B Se stabileºte lungimea tubulaturii de evacuare a gazelor arse (4) ºi se taie conform dimensiuni...
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	Fig. 18

	B Se curã ã ºi se ºlefuiesc canturile tãieturii.
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	Fig. 19

	B Se monteazã adaptorul AZ 269 (10), conform instruc iunilor.
	B Se monteazã tubulatura de evacuare a gazelor arse.
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	Fig. 20



	4.3 Indica ii referitoare la montarea prin acoperiº
	4.3 Indica ii referitoare la montarea prin acoperiº
	Acoperiº înclinat
	Acoperiº înclinat
	Montarea lui AZ 262 pe acoperiºul înclinat se poate realiza cu flanºa pentru acoperiºuri înclinat...
	Montarea lui AZ 262 pe acoperiºul înclinat se poate realiza cu flanºa pentru acoperiºuri înclinat...
	• Flanºa pentru acoperiºul înclinat poate fi utilizatã pentru înclinãri de 25˚ - 50˚

	Distan e:
	Distan e:
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tab. 6
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Z
	³ 400, în zonele bogate în zãpadã ³ 500

	<TABLE ROW>
	a
	£ 50 ˚, în zonele bogate în zãpadã £ 40 ˚
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	Fig. 21


	Acoperiº drept
	Acoperiº drept
	Montarea lui AZ 262 pe acoperiºul drept poate fi realizatã cu flanºa pentru acoperiºuri drepte (A...
	Montarea lui AZ 262 pe acoperiºul drept poate fi realizatã cu flanºa pentru acoperiºuri drepte (A...
	• Flanºa (17) trebuie lipitã de acoperiº cu polimeri superiori sau trebuie încastratã în înveliºu...
	• AZ 136 nu poate fi utilizat la acoperiºuri lipite prin cãldurã

	Distan ele:
	Distan ele:
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tab. 7
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Materiale de construc ie inflamabile
	Materiale de construc ie neinflamabile


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	X
	³ 1500
	³ 500
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	Fig. 22



	4.4 Montarea diafragmei de laminare
	4.4 Montarea diafragmei de laminare
	Corelarea diferitelor tubulaturi pentru gazele arse se realizeazã cu ajutorul diafragmelor de lam...
	Corelarea diferitelor tubulaturi pentru gazele arse se realizeazã cu ajutorul diafragmelor de lam...
	În Tab. 3 existã diverse situa ii de montare (lungimea tubulaturii pentru gazele arse L, numãrul ...
	B Se înlãturã mantaua aparatului.
	B Se deºurubeazã capacul camerei de ardere.
	B Se scoate conductorul electric (226.1) de la ventilator (226).
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	Fig. 23

	B Se desfac ºuruburile de prindere (226.2) ºi se scoate ventilatorul (226), trãgându-l spre înainte.
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	<GRAPHIC>

	Fig. 24

	B Se monteazã diafragma de laminare (D) cu diametrul corespunzator, pe partea de absorbtie a vent...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Fig. 25

	B Se monteazã la loc ventilatorul (226) ºi i se conecteazã conductorul electric.
	B Se monteazã capacul camerei de ardere.
	B Se monteazã mantaua centralei.



	5 Tubulaturi separate
	5 Tubulaturi separate
	5.1 Dimensiunile minime de montare
	5.1 Dimensiunile minime de montare
	Tubulatura pentru gazele arse conform B22
	Tubulatura pentru gazele arse conform B22
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	Fig. 26
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	AZ 273
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	22
	AZ 280, 281, 282
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	23
	AZ 278
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	Fig. 27
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	AZ 273
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	AZ 280, 281, 282
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	AZ 278




	Tubulatura pentru gazele arse conform B22
	Tubulatura pentru gazele arse conform B22
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	Fig. 28
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	Tubulatura pentru gazele arse conform C52 ºi C62
	Tubulatura pentru gazele arse conform C52 ºi C62
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	Fig. 29
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	Tubulatura pentru gazele arse conform C52 ºi C62
	Tubulatura pentru gazele arse conform C52 ºi C62
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	Fig. 30
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	Fig. 31
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	Tubulatura pentru gazele arse conform C32
	Tubulatura pentru gazele arse conform C32
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Este admisã o prelungire orizontalã a conductei de evacuare de maximum 2 m. Tubulaturile de evacu...
	Este admisã o prelungire orizontalã a conductei de evacuare de maximum 2 m. Tubulaturile de evacu...





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Fig. 32
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	AZ 273
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	AZ 175
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	AZ 280, 281, 282





	5.2 Montarea
	5.2 Montarea
	B Se monteazã adaptorul (14.1) pe ºtu urile centralei.
	B Se monteazã adaptorul (14.1) pe ºtu urile centralei.
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	Fig. 33

	B Se înlãturã ºuruburile (2a) de la mantaua (C) ºi se îndepãrteazã mantaua.
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	Fig. 34

	B Se asigurã adaptorul (14.1).
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	Fig. 35

	B Se înlãturã ºuruburile (d) ºi se scoate capacul (e). Garnitura (f) trebuie sã rãmânã pe aparat.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Alegerea diafragmelor de laminare, care eventual ar putea fi necesare, trebuie fãcutã înainte de ...
	Alegerea diafragmelor de laminare, care eventual ar putea fi necesare, trebuie fãcutã înainte de ...





	B Se monteazã diafragma de laminare (14.4-14.6) corespunzãtoare.
	B Se monteazã garnitura pentru ºtu ul de admisie a aerului (14.3).
	B ªtu ul de admisie a aerului (14.2) se fixeazã cu ajutorul ºuruburilor (d).
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Fig. 36







