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1 Indicaţii de siguranţă şi 
explicaţiile simbolurilor

1.1 Instructiuni de siguranţă a funcţionării
Funcţionarea ireproşabilă este garantată numai dacă 
aceste instrucţiuni de utilizare sunt respectate. 
Modificările ne sunt rezervate. Montarea se va efectua 
de către un instalator autorizat. La montarea aparatului 
se vor respecta instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare.

La existenta mirosului de gaze arse

B Se opreşte centrala.

B Se deschid usile si ferestrele.

B Se anunta firma de specialitate autorizata.

Amplasare, montaj

B Alegeţi numai o firmă specializată să vă amplaseze şi 
să vă monteze aparatul.

B Nu schimbaţi părţile conducătoare de gaze arse.

1.2 Explicatii simboluri

Cuvintele de mai jos arata gravitatea pericolului, în caz 
ca nu sunt luate masurile de remediere ale defectiunilor.

• Atentie înseamna posibilitatea aparitiei unor 
defectiuni usoare.

• Atentionare înseamna posibilitatea unor usoare 
vatamari ale personalului de deservire sau defectiuni 
grave la centrala.

• Pericol înseamna posibilitatea unor vatamari grave 
ale personalului de deservire. În cazurile deosebit de 
grave exista pericolul de moarte.

Instructiunile conţin informaţii importante în cazurile în 
care nu există nici un pericol pentru oameni şi aparat.

Instructiunile pentru siguranta functionarii  
vor fi marcate cu un triunghi de atentionare, 
care este de culoare gri.

Instructiunile din text sunt marcate cu 
simbolul alaturat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontala deasupra 
si una sub text.
6 720 615 702 (2008/04)2



Utilizare
2 Utilizare

2.1 Generalităţi
Înaintea montării aparatului de încălzire şi a conductei 
de gaze arse, informaţi-vă pe lângă oficialitatea 
responsabilă în domeniul construcţiilor şi la specialistul 
coşar din zonă cu privire la eventualele obiecţii.  

Accesoriile pentru gaze arse fac parte din aprobarea CE. 
Din acest motiv se vor utiliza numai accesorii originale 
pentru gaze arse.

Temperatura suprafeţei la burlanul de aerisire este sub 
85 °C. Conform TRGI 1986, resp. TRF 1988 nu sunt 
necesare distanţe minime pentru materialele de 
construcţie inflamabile.  Prevederile (LBO - Legea 
naţională a sistematizării, FeuVo - ordonanţa privind 
sistemele de ardere) fiecărei ţări se pot abate de la 
aceasta şi pot prevedea distanţe minime pentru 
materialele de construcţie inflamabile.

Lungimea maximă permisă a tubulaturii pentru aerul de 
ardere/a tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse 
depinde de cazanul mural cu condensaţie şi de numărul 
de devieri ale tubulaturii pentru aer de ardere/ale 
tubulaturii de evacuare a gazelor arse. Preluaţi calculul 
dumneavoastră din cap. 5 începând cu pagina 14.

2.2 Cazan mural cu condensaţie

Aparatele de încălzire menţionate sunt verificate şi 
aprobate conform directivelor CE pentru aparatele cu 
gaze (90/396/EWG, 92/42/EWG, 72/23/EWG, 
89/336/EWG) şi EN677.

2.3 Combinaţie cu accesoriile pentru 
gaze arse

Pentru ghidajul gazelor arse al aparatelor de încălzire 
pot fi utilizate următoarele accesorii pentru gaze arse:

• Accesorii tubulatură dublă Ø 60/100 mm

• Accesorii tubulatură dublă Ø 80/125 mm

• Accesorii tubulatură simplă Ø 80 mm

Denumirile AZ/AZB precum şi numerele de comandă ale 
accesoriilor originale trebuie să fie preluate din lista de 
preţuri curentă. 

Cazan mural
cu condensaţie Prod.-ID-Nr.

ZWB 28-3 C ... CE-0085 BS0253

Tab. 1
6 720 615 702 (2008/04) 3



Indicaţii de montaj
3 Indicaţii de montaj

3.1 Generalităţi
B Respectaţi instrucţiunile de instalare ale accesoriilor 

pentru gazele arse.

B Pozaţi tubulatura verticală de gaze arse cu panta de 
3 °  (= 5,2 %, 5,2 cm pe metru) în direcţia gazelor 
arse.

B Izolaţi tubulatura de aer pentru ardere în spaţiile 
umede.

B La utilizarea unui termostat de ambianţă: a nu se 
monta un robinet termostatat la radiatorul din 
încăperea în care este montat termostatul de 
ambianţă.

B La utilizarea boilerelor ţineţi cont de dimensiunile 
acestora pentru instalarea accesoriilor pentru gaze 
arse.

B Montaţi gurile de vizitare pentru curăţare astfel încât 
acestea să fie uşor accesibile.

B Înaintea montajului accesoriilor pentru gaze arse:
gresaţi uşor garniturile de la mufe cu unsoare fără 
solvenţi (de ex. vaselină).

B La montarea conductei de evacuare/conductei aerului 
de ardere, împingeţi întotdeauna accesoriile pentru 
gazele arse până la opritor, în mufe.

3.2 Tubulatură verticală de gaze arse

3.2.1 Prelungire cu accesorii pentru gaze arse

Accesoriul „Conductă de aer/gaze arse vertical“ poate fi 
montat între aparatul de încălzire şi trecerea prin 
acoperiş în orice poziţie cu accesoriile pentru gaze arse 
„prelungire a ţevii duble,“„cot de ţeavă dublă“ 
(15° - 90°) sau „gură de vizitare pentru verificare“.

3.2.2 Tubulatură de gaze arse pe acoperiş

Conform TRGI 1986, ediţia 1996, paragraful 5.6.5 este 
suficientă o distanţă de 0,4 m între orificiul de evacuare 
al accesoriilor pentru gaze arse şi al suprafeţei 
acoperişului, deoarece puterea termică nominală a 
cazanului de perete cu condensaţie menţionat Junkers 
se află sub 50 kW.

3.2.3 Loc de amplasare şi tubulatură de aer/gaze 
arse

Conform TRGI 1986, ediţia 1996, paragraful 5.6.1.2 sunt 
valabile următoarele dispoziţii:

• Amplasarea cazanului mural cu condensaţie într-un 
spaţiu în care se găseşte numai construcţia de 
acoperiş:

– În cazul în care este necesară pentru plafon o 
rezistenţă la foc de durată, atunci tubulaturile 
pentru alimentarea cu aer pentru ardere şi 
evacuarea gazelor arse aflate în zona dintre 
marginea superioară a plafonului şi învelitoarea 
acoperişului trebuie să aibă o acoperire care are de 
asemenea această rezistenţă la foc şi este compusă 
din materiale de construcţie neinflamabile.

– În cazul în care plafonul nu necesită rezistenţă la 
foc, atunci conductele pentru alimentarea cu aer 
pentru ardere şi pentru evacuarea gazelor arse de 
la marginea superioară a plafonului până la 
învelitoarea acoperişului trebuie să fie compuse din 
materiale de construcţie neinflamabile, cu 
capacitate de menţinere a formei sau trebuie să fie 
pozate într-o ţeavă metalică de protecţie (protecţie 
mecanică).

• În cazul în care conductele pentru alimentarea cu aer 
pentru ardere şi evacuarea gazelor arse 
transbordează etajele clădirii, atunci conductele din 
afara spaţiului de amplasare trebuie să fie ghidate 
într-o ţeavă cu o durată de rezistenţă la foc de minim 
90 minute iar în cazul clădirilor rezidenţiale de înălţimi 
mai mici de cel puţin 30 minute.
6 720 615 702 (2008/04)4



Indicaţii de montaj
3.2.4 Dispunerea gurilor de vizitare pentru curăţare

• În cazul conductelor de gaze arse autorizate, de până 
la 4 m lungime este suficientă o gură de vizitare 
pentru curăţare.

• Gura de vizitare inferioară a secţiunii verticale a 
conductei gazelor arse trebuie să fie dispuse după 
cum urmează:

– în partea verticală a instalaţiei de gaze arse direct 
deasupra introducerii piesei de legătură
sau

– lateral piesei de legătură la depărtare de cel mult 
0,3 m faţă de devierea în partea verticală a 
instalaţiei de gaze arse
sau

– pe latura frontală a unei piese de legătură drepte la 
depărtare de cel mult 1 m faţă de devierea în 
partea verticală a instalaţiei de gaze arse.

• Instalaţiile de gaze arse care nu pot să fie curăţate de 
la orificiul de evacuare, trebuie să aibă o altă gură 
superioară de vizitare pentru curăţare până la 5 m sub 
orificiul de evacuare. Părţile verticale ale conductelor 
de gaze arse care au un ghidaj oblic mai mare de 30° 
între axă şi verticale necesită guri de vizitare pentru 
curăţare la o distanţă de cel mult 0,3 m la coturi.

• La secţiunile verticale se poate renunţa la gura 
superioară de vizitare pentru curăţare, dacă:

– partea verticală a instalaţiei de gaze arse este cel 
mult o dată ghidată oblic până la 30° (trasă)
şi

– gura de vizitare inferioară pentru curăţare nu este 
mai departe de 15 m de la orificiul de evacuare.

• Montaţi gurile de vizitare pentru curăţare astfel încât 
acestea să fie uşor accesibile.
6 720 615 702 (2008/04) 5



Indicaţii de montaj
3.2.5 Dimensiuni distanţă pe acoperiş

acoperiş plan

Fig. 1

Acoperiş înclinat

Fig. 2

Pentru respectarea dimensiunilor minime 
ale distanţei pe acoperiş ţeava exterioară a 
trecerii prin acoperiş poate fi prelungită cu 
accesoriul pentru gaze arse „Prelungirea 
învelişului“ cu până la 500 mm.

materiale de 
construcţie 
inflamabile

materiale de 
construcţie 
neinflamabile

X ≥ 1500 mm ≥ 500 mm

Tab. 2

X

6 720 612 662-16.1O

A ≥ 400 mm,
în regiuni cu căderi mari de zăpadă 
≥ 500 mm

α ≤ 45°,
în regiuni cu căderi mari de zăpadă ≤ 30°

Tab. 3

Acoperişurile înclinate cu ţiglă Junkers sunt 
adecvate numai pentru înclinări ale 
acoperişului între 25° şi 45°.

A 

α 

6 720 610 489-13.2O
6 720 615 702 (2008/04)6



Indicaţii de montaj
3.3 Conductă de gaze arse orizontală

3.3.1 Dezvoltare cu accesorii pentru gaze arse

Accesoriul pentru gaze arse „Conductă de gaze arse 
orizontală“ poate fi montat între aparatul de încălzire şi 
trecerea prin perete în orice loc cu accesoriile pentru 
gaze arse „prelungire a ţevii duble,“„cot de ţeavă dublă“ 
(15° - 90°) sau „gură de vizitare pentru curăţare“.

3.3.2 Conductă de aer pentru ardere/de gaze arse 
C13x pe peretele exterior

• Respectaţi dispoziţiile diferite ale statelor federale 
pentru puterea termică maximă permisă (de exemplu 
TRGI 1986, TRF 1996, LBO, FeuVo).

• Respectaţi dimensiunile distanţei minime la orificiile 
de evacuare pentru gaze arse folosite pentru ferestre, 
uşi, zidărie şi una sub alta.

• Orificiul de evacuare al ţevii duble trebuie să nu fie 
montat conform TRGI şi LBO într-o ţeavă sub pământ.

3.3.3 Tubulatură de aer pentru ardere/de gaze arse 
C33x pe acoperiş

• La acoperirea construcţiei dimensiunile distanţei 
minime conform TRGI 1986 (ediţia 1996, paragraful 
5.6.5) trebuie să fie respectate. Este suficientă o 
distanţă de 0,4 m între orificiul de evacuare al 
accesoriului pentru gaze arse şi suprafaţa 
acoperişului, deoarece puterea termică nominală a 
aparatelor Junkers cu condensaţie menţionate se află 
sub 50 kW. Lucarnele acoperişului îndeplinesc 
cerinţele dimensiunilor minime.

• Orificiul de evacuare al accesoriilor de gaze arse 
trebuie să depăşească cu cel puţin 1 m constructii le 
de acoperiş, deschiderile în spaţii şi componente 
neprotejate din materiale de construcţie inflamabile, 
cu excepţia acoperirilor sau trebuie să fie la depărtare 
de acestea de cel puţin 1,5 m.

• Pentru ghidajele orizontale ale ţevilor de gaze arse/
aer pentru ardere de pe acoperiş cu o lucarnă nu 
există o reducere a puterii în domeniul de încălzire 
datorită dispoziţiilor oficiale.

3.3.4 Dispunerea gurilor de vizitare pentru curăţare:

• În cazul conductelor de gaze arse autorizate de până 
la 4 m lungime este suficientă o gură de vizitare 
pentru curăţare.

• În secţiunile orizontale ale conductelor de gaze arse/
pieselor de legătură trebuie să se prevadă cel puţin o 
gură de vizitare pentru curăţare. Distanţa maximă 
între gurile de vizitare pentru curăţare este de 4 m. 
Trebuie să se dispună guri de vizitare pentru curăţare 
la devieri mai mari de 45°.

• Pentru secţiuni/piese de legătură orizontale este 
suficientă numai o gură de vizitare pentru curăţare, 
dacă

– secţiunea orizontală inainte de gura de vizitare 
pentru curăţare nu este mai lungă de 2 m 
şi

– gura de vizitare pentru curăţare se află în secţiunea 
orizontală la cel mult o distanţă de 0,3 m de partea 
verticală,
şi

– nu se găsesc în secţiunea orizontală înainte de gura 
de vizitare pentru curăţare mai mult de două 
devieri.

• Dacă este cazul o gură de vizitare pentru curăţare este 
necesară în apropierea focarului dacă resturile nu pot 
ajunge în focar.
6 720 615 702 (2008/04) 7



Indicaţii de montaj
3.4 Racordul ţevilor izolate
Racordul ţevilor izolate este posibil la aparatele 
menţionate cu accesoriul de gaze arse „racordul ţevii 
izolate“ (Nr. comandă: 7 719 002 254) în combinaţie cu 
„piesa T 90°“.

Conducta de aer pentru ardere este ghidată cu ţeavă 
simplă Ø 80 mm.

Un exemplu de montaj este prezentat în fig. 18 la 
pagina 21.

3.5 Conductă de aer pentru ardere/de 
gaze arse la faţadă

Accesoriul de gaze arse „Pachet gaze arse faţadă“ poate 
fi montat între aspiraţia aerului pentru ardere şi mufa cu 
posibilitate de introducere la ambele capete respectiv 
„piesa de capăt“ în orice loc cu accesoriul de gaze arse 
„prelungire ţeavă dublă“ şi „cot de ţeavă dublă“ 
(15° - 90°) dacă ţeava de aer pentru ardere este 
introdusă în altă parte. Poate fi montat de asemenea 
accesoriul de gaze arse „gură de vizitare pentru 
verificare“.

Un exemplu de montaj este prezentat în fig. 19 la 
pagina 22.

3.6 Conductă de gaze în puţ

3.6.1 Cerinţe pentru conductă de gaze arse

• La conducta de gaze arse în puţ poate fi racordat 
numai un focar. 

• În cazul în care conducta de gaze arse este montată 
într-un anumit puţ, eventualele deschideri de 
racordare existente trebuie să fie închise etanş şi în 
funcţie de materialele de construcţie.

• Puţul trebuie să fie compus din materiale de 
construcţie neinflamabile, cu capacitate de menţinere 
a formei şi să aibă o durată de rezistenţă la foc de cel 
puţin 90 minute. În cazul clădirilor de înălţimi mai mici 
este suficientă o durată de rezistenţă la foc de 30 de 
minute. Trebuie să se respecte cerinţele din partea 
FeuVO.

3.6.2 Verificarea dimensiunilor puţului

Înainte de instalarea conductei de gaze arse

B Verificaţi dacă puţul are dimensiunile permise pentru 
montarea dorită. Dacă dimensiunile amin sau Dmin 
sunt depăşite în sens negativ, instalarea nu este 
permisă. Dimensiunile maxime ale puţului nu trebuie 
să fie depăşite în sens pozitiv, deoarece accesoriul nu 
mai poate fi fixat în ţeavă.

Fig. 3 Secţiune transversală dreptunghiulară

Fig. 4 Secţiune transversală circulară

AZB amin amax

Ø 80 mm 120 mm 300 mm

Ø 80/125 mm 180 mm 300 mm

Tab. 4

AZB Dmin Dmax

Ø 80 mm 140 mm 300 mm

Ø 80/125 mm 200 mm 380 mm

Tab. 5
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Indicaţii de montaj
3.6.3 Curăţarea puţurilor existente şi coşurilor de 
fum

Conductă de gaze arse în puţ aerisit în partea 
posterioară

În cazul în care conducta de gaze arse se realizează într-
un puţ aerisit în partea posterioară (fig. 9, fig. 10, fig. 11, 
fig. 12, fig. 18), nu este necesară nicio curăţare.

Conductă de aer, gaze arse în contracurent

Dacă alimentarea cu aer pentru ardere se realizează prin 
puţ în contracurent (fig. 15, fig. 16), puţul trebuie să fie 
curăţat:

3.6.4 Proprietăţi de construcţie ale puţului

Conductă de gaze arse pentru puţ ca ţeavă simplă (B23) 
(fig. 9, fig. 10)

• Spaţiul de amplasare trebuie să aibă o deschidere de 
150 cm2 sau două deschideri de câte 75 cm2 de 
secţiune liberă în exterior.

• Conducta de gaze arse trebuie să fie aerisită în 
interiorul puţului pe întreaga înălţime. 

• Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel 
puţin 75 cm2) trebuie să fie dispusă în spaţiul de 
amplasare şi să fie acoperită cu un grătar de 
ventilaţie.

Conductă de gaze arse la puţ ca ţeavă dublă (B33) 
(fig. 11, fig. 12)

• În spaţiul de amplasare nu este necesară o deschidere 
în exterior dacă legătura aerului din încăpere este 
asigurată conform TRGI 5.5.2 (4 m3 volum spaţiu 
pentru fiecare kW de putere termică nominală). 

• În caz contrar spaţiul de amplasare trebuie să aibă o 
deschidere de 150 cm2 sau două deschideri de câte 
75 cm2 de secţiune liberă în exterior. 

• Conducta de gaze arse trebuie să fie aerisită în 
interiorul puţului pe întreaga înălţime. 

• Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel 
puţin 75 cm2) trebuie să fie dispusă în spaţiul de 
amplasare şi să fie acoperită cu un grătar de 
ventilaţie.

Alimentarea cu aer pentru ardere prin puţ pe principiul 
contracurentului (C33x) (fig. 15, fig. 16)

• Alimentarea cu aer pentru ardere se realizează ca şi 
contracurentul ambiant al conductei de gaze arse din 
puţ. Puţul nu este disponibil la livrare. 

• Nu este necesară o deschidere la exterior.

• Este posibil să nu se plaseze o deschidere pentru 
aerisirea posterioară a puţului. Nu este necesar un 
grătar de ventilaţie.

Alimentarea cu aer pentru ardere prin ţeavă dublă în 
puţ (C33x) (fig. 17)

• Alimentarea cu aer pentru ardere se realizează prin 
fanta inelară a ţevii duble în puţ. Puţul nu este 
disponibil la livrare. 

• Nu este necesară o deschidere lîn exterior.

• Este posibil să nu se plaseze o deschidere pentru 
aerisirea posterioară a puţului. Nu este necesar un 
grătar de ventilaţie.

Utilizare timpurie a 
puţului/coşului de 
fum Curăţare necesară

Puţ de aerisire curăţare mecanică temeinică

Conductă de gaze 
arse la încălzirea cu 
gaz

curăţare mecanică temeinică

Conducta de gaze 
arse în cazul uleiului 
sau al 
combustibililor solizi

curăţare mecanică temeinică; 
sigilarea suprafeţei pentru a 
evita evaporarea resturilor în 
zidărie (de exemplu sulf) în 
aerul de ardere

Tab. 6

Pentru a evita sigilarea puţului: 
alegeţi modul de funcţionare în funcţie de 
aerul din încăpere sau aspiraţi aerul de 
ardere prin ţeava dublă în puţ respectiv 
ţeavă izolată.
6 720 615 702 (2008/04) 9



Dimensiuni de montare (în mm)
4 Dimensiuni de montare (în mm)

4.1 Racord orizontal ţeavă de gaze arse
Racordul orizontal al ţevii de gaze arse este utilizat în 
cazul:

• unei conducte de gaze arse în puţ conform B23, B33, 
C33x, C53

• unei conducte orizontale de gaze arse conform C13x, 
C33x

Fig. 5 unei conducte de gaze arse Ø 80/125 mm sau Ø 80 mm

1 Cot de racord 90° Ø 80/125 mm cu deschideri de măsurare

Pentru gura de scurgere a condensatului:

B Pozaţi conducta verticală de gaze arse cu 
panta de 3 ° (= 5,2 %, 5,2 cm pe metru) în 
direcţia gazelor arse.

400≥ 10370

218

≥ 10

85
0

84
0

5,2 %

S

K

6 720 614 397-01.1O

 ≥
 1

00
 1

10

1

S K

AZB Ø 80 mm AZB Ø 80/125 mm

15 - 24 cm 110 mm 155 mm

24 - 33 cm 115 mm 160 mm

33 - 42 cm 120 mm 165 mm

42 - 50 cm 145 mm 170 mm

Tab. 7
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Dimensiuni de montare (în mm)
Fig. 6 Conductă de gaze arse Ø 60/100 mm

1 Cot de racord 90° Ø 60/100 mm cu guri de vizitare pentru măsurare

S

400≥ 10 ≥ 10
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370

218 5,2 %
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 ≥
 1

00
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2

6 720 614 397-02 .1O

1

S K

AZB Ø 60/100 mm

15 - 24 cm 130 mm

24 - 33 cm 135 mm

33 - 42 cm 140 mm

42 - 50 cm 145 mm

Tab. 8
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Dimensiuni de montare (în mm)
4.2 Racord vertical ţeavă de gaze arse

Fig. 7 acoperiş plan

1 Accesoriu vertical de gaze arse 
(Ø 60/100 mm sau Ø 80/125 mm)

2 prelungire (Ø 60/100 mm sau Ø 80/125 mm)
3 Adaptor de racord vertical (Ø 60/100 mm sau Ø 80/125 mm) 

cu guri de vizitare pentru măsurare
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Dimensiuni de montare (în mm)
Fig. 8 Acoperiş înclinat

1 Accesoriu vertical de gaze arse 
(Ø 60/100 mm sau Ø 80/125 mm)

2 prelungire (Ø 60/100 mm sau Ø 80/125 mm)
3 Adaptor de racord vertical (Ø 60/100 mm sau Ø 80/125 mm) 

cu guri de vizitare pentru măsurare

400≥ 10

85
0
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0

2

3

1

370

218

≥ 10

 ≥
 5

00

6 720 614 397-04.1O
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5 Lungimi ţeavă de gaze arse

5.1 Diverse
Aparatele de încălzire sunt echipate cu un ventilator care 
transportă gazele arse în conducta de gaze arse. Prin 
pierderea de debit în conducta gazele arse sunt frânate.
De aceea conductele de gaze arse nu trebuie să 
depăşească o anumită lungime, pentru a garanta o 
evacuare sigură în exterior. Această lungime este 
lungimea maximă, echivalentă a ţevii Lä,max. Aceasta 
depinde de aparatul de încălzire, de ghidajul de gaze 
arse şi ţeava de gaze arse.În devieri pierderile de debit 
sunt mai mari ca în ţevile drepte. De aceea sunt echipate 
cu o lungime echivalentă care este mai mare ca lungimea 
lor fizică. Din suma lungimilor ţevilor orizontale şi 
verticale şi lungimile echivalente ale devierilor utilizate 
se realizează lungimea echivalentă a unui ghidaj de gaze 
arse Lä. Lungimea totală trebuie să fie mai mică decât 
lungimea ţevii echivalente maxime Lä,max. În plus în 
majoritatea situaţiilor cu gaze arse lungimea părţilor 
orizontale ale conductei de gaze arse Lw nu trebuie să 
depăşească o anumită valoare Lw,max. 

5.2 Determinarea lungimii ţevii de gaze 
arse

5.2.1 Analiza situaţiei de montare

B Din situaţia de montare de faţă sunt determinate 
următoarele lungimi:

– Tipul ghidajului ţevii de gaze arse

– Ghidaj de gaze arse conform TRGI/86/96

– Aparat de încălzire putere încălzire

– lungimea ţevii orizontale de gaze arse, Lw

– lungimea ţevii verticale de gaze arse, Ls

– Numărul de devieri suplimentare la 90° în ţeava de 
gaze arse

– Numărul de devieri la 15 °, 30 ° şi 45 ° în ţeava de 
gaze arse

5.2.2 Determinarea indicilor

Pot fi disponibile următoarele ghidaje ale ţevii de gaze 
arse:

• Conductă de gaze arse în puţ (Tab. 9 - 10 şi 13 - 14)

• Conductă de gaze arse orizontală/verticală 
(Tab. 11 - 12)

• Conductă de gaze arse la faţadă (Tab. 16)

B Din tabelul corespunzător în funcţie de ghidajul de 
gaze arse conform TRGI/86/96, se stabilesc 
următoarele valori pentru puterea calorică a 
aparatului de încălzire şi diametrul ţevii de gaze arse:

– lungimea maximă, echivalentă a ţevii Lä,max

– lungimile echivalente ale devierilor

– eventual lungimea maximă orizontală a ţevii Lw,max

5.2.3 Control al lungimii orizontale a ţevii de gaze 
arse (nu în toate situaţiile ţevilor de gaze arse!)

Lungimea orizontală a ţevii de gaze arse Lw trebuie să fie 
mai mică decât lungimea maximă orizontală a ţevii de 
gaze arse Lw,max: 

Lw ≤ Lw,max

5.2.4 Calcularea lungimii echivalente a ţevii Lä

Lungimea echivalentă a ţevii Lä se calculează din suma 
lungimilor orizontale şi verticale ale ghidajului ţevii de 
gaze arse (Lw, Ls) şi lungimile echivalente ale devierilor. 
Devierile necesare de 90 sunt incluse în calculul 
lungimilor maxime. Pentru fiecare deviere montată 
suplimentar trebuie să se ţină cont de lungimile 
echivalente.

Lungimea echivalentă a ţevii totale trebuie să fie mai 
mică decât lungimea maximă echivalentă a ţevii: 
Lä ≤ Lä,max

Puteţi găsi un exemplu pentru calcularea unei lungimi a 
ţevii de gaze arse la pagina 23.
6 720 615 702 (2008/04)14



Lungimi ţeavă de gaze arse
5.3 Situaţii ale ghidajelor de gaze arse

Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală
Lw,max lungime maximă ţeavă orizontală

Fig. 9

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Fig. 10

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Conductă de gaze arse în 
puţ conform B23 
(Ø 80 mm)

lungimile echivalente ale devierilor 
suplimentare 1)

1) cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

Aparat Lä,max [m] Lw,max [m]  [m]  [m]

ZWB 28-3 C ... 32 3 2 1

Tab. 9 Lungimile ţevilor la B23 (Ø 80 mm)

90°  15-
45°

Ø
80

6 720 614 155-05.2O

LW

L
S

Ø80

1)

6 720 612 691-10.3O

L
S

LW

Ø
80

Ø80
1)
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Lungimi ţeavă de gaze arse
Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală
Lw,max lungime maximă ţeavă orizontală

Fig. 11

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Fig. 12

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

ghidajul unei conducte de 
gaze arse în puţ 
conform B33 (Ø 80 mm)

Aparat

lungimile echivalente ale devierilor 
suplimentare 1)

1) cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

Lungime,max
[m]

Lw,max
[m]  [m]  [m]

ZWB 28-3 C ... 32 3 2 1

Tab. 10 Lungimile ţevilor la B33 (Ø 80 mm)

90°  15-
45°

LW

L
S

Ø
80

/1
25

6 720 612 691-11.3O

Ø801)

6 720 614 155-08.2O

L
S

LW

Ø80
1)

Ø
80

/1
25
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Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală

Fig. 13

ghidaj de gaze arse orizontal/vertical 
Ø 80/125 mm
conform C13x, C33x

lungimile echivalente ale devierilor 
suplimentare  cu cot de1)

1) cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

vertical (LS) orizontal (LW)

 [m]  [m]Aparat Lä,max [m] Lä,max [m]

ZWB 28-3 C ... 15 15 2 1

Tab. 11 lungimi de ţevi la C13x, C33x

90°  15-
45°

L
S

LW

Ø
80

/1
25

Ø80/125

6 720 612 691-14.1O

5,2 % 
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Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală

Fig. 14

ghidaj de gaze arse orizontal/vertical 
Ø 60/100 mm
conform C13x, C33x

lungimile echivalente ale devierilor 
suplimentare1)

1) cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

vertical (LS) orizontal (LW)

 [m]  [m]Aparat Lä,max [m] Lä,max [m]

ZWB 28-3 C ... 6 4 2 1

Tab. 12 lungimi de ţevi la C13x, C33x

90°  15-
45°

L
S

LW

Ø
60

/1
00

Ø60/100

6 720 612 691-03.1O

5,2 % 
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Lungimi ţeavă de gaze arse
Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală
Lw,max lungime maximă ţeavă orizontală

Fig. 15

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Fig. 16

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Ghidajul de gaze arse în 
puţ conform C33x 
(Ø 80 mm)

Aparat

lungimile echivalente ale 
devierilor suplimentare 1)

1) cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

Dimensiunea secţiunii 
puţului ( lungime laterală 
respectiv diametru) [mm]

Lä,max
[m]

Lw,max
[m]  [m]  [m]

ZWB 28-3 C ...

 ≥ 140 x 140,  ≥ 150 24

3 2 1
 130 x 130 23
 140 22
 120 x 120 17

Tab. 13 Lungimi de ţeavă la C33x

90°  15-
45°

LW

L
S

Ø
80

/1
25

6 720 614 155-09.2O

Ø801)

6 720 612 691-04.3O

L
S

LW

Ø80

Ø
80

/1
25

1)
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Lungimi ţeavă de gaze arse
Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală
Lw,max lungime maximă ţeavă orizontală

Fig. 17

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Ghidaj de gaze arse cu 
ţeavă dublă în puţconform 
C33x

lungimile echivalente ale devierilor 
suplimentare 1)

1) cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

Aparat Lä,max [m] Lw,max [m]  [m]  [m]

ZWB 28-3 C ... 13 3 2 1

Tab. 14 Lungimi de ţeavă la C33x

90°  15-
45°

LW

L
S

Ø
80

/1
25

Ø80/125

6 720 612 691-05.3O

1)
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Lungimi ţeavă de gaze arse
Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală
Lw,max lungime maximă ţeavă orizontală

Fig. 18

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Ghidajul ţevii izolate în puţ conform 
C53 (Ø 80 mm)

lungimile echivalente ale devierilor 
suplimentare 1)

Aparat Lä,max [m] Lw,max [m]  [m]  [m]

ZWB 28-3 C ... 28 3 2 1

Tab. 15 Lungimi de ţeavă la C53

1) cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

90°  15-
45°

6 720 612 691-06.3O

L
S

LWLW

Ø80

Ø
80

Ø
80

1)
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Lungimi ţeavă de gaze arse
Lechiv,max lungime maximă echivalentă a tuturor conductelor 
Ls lungime ţeavă verticală
Lw lungime ţeavă orizontală
Lw,max lungime maximă ţeavă orizontală

Fig. 19

1) coturile de 90° la aparat arcul de susţinere la faţadă sunt 
luate în considerare pentru lungimile maxime

Conductă de gaze arse la faţadă conform 
C53 (Ø 80 mm)

lungimile echivalente ale 
devierilor suplimentare1)

Aparat Lä,max [m] Lw,max[m]  [m]  [m]

ZWB 28-3 C ... 25 3 2 1

Tab. 16 Lungimi de ţeavă la C53

1)  cu cot de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

90°  15-
45°

6 720 612 691-07.3O

Ø
80

/1
25

Ø80/125

L
S

LW

1)
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Lungimi ţeavă de gaze arse
5.4 Exemplu pentru calcularea lungimilor ţevii de gaze arse (fig. 20)

Analiza situaţiei de montare

Din situaţia de montare de faţă se pot determina 
următoarele valori:

• tipul ghidajului ţevii de gaze arse: în puţ

• ghidaj de gaze arse conform TRGI/86/96: C33x

• Aparat de încălzire putere încălzire: ZWB 28-3 C

• ungimea ţevii orizontale de gaze arse: Lw = 2 m

• lungimea ţevii verticale de gaze arse: Ls = 10 m

• Numărul de devieri la 90 ° în ţeava de gaze arse: 2

• Numărul de devieri la 15 °, 30 ° şi 45 ° în 
ţeava de gaze arse: 2

Determinarea indicilor

Pentru ghidajul ţevii de gaze arse conform C33x indicii 
din tabelul 13 trebuie să fie stabiliţi. Pentru ZWB 28-3 C 
rezultă următoarele valori:

• Lä,max = 24 m

• Lw,max = 3 m

• lungime echivalentă pentru devieri la 90 °: 2 m

• lungime echivalentă pentru devieri la 15 °, 30 °şi 
45 °: 1 m

Control al lungimii orizontale a ţevii de gaze arse 

Lungimea orizontală a ţevii de gaze arse Lw trebuie să fie 
mai mică decât lungimea maximă orizontală a ţevii de 
gaze arse Lw,max: 

Această condiţie este îndeplinită.

Calcularea lungimii echivalente a ţevii Lä

Lungimea echivalentă a ţevii Lä se calculează din suma 
lungimilor orizontale şi verticale ale tubulaturii gazelor 
arse (Lw, Ls) şi lungimile echivalente ale coturilor. 
Coturile necesare de 90 sunt incluse în calculul 
lungimilor maxime. Pentru fiecare cot montat 
suplimentar trebuie să se ţină cont de lungimea sa 
echivalentă.

Lungimea echivalentă a ţevii totale trebuie să fie mai 
mică decât lungimea maximă echivalentă a ţevii: 
Lä≤ Lä,max

Lungimea echivalentă totală este mai mică cu 18 m decât 
lungimea totală maximă echivalentă de 24 m. În 
consecinţă această situaţie de ghidaj de gaze arse este 
în regulă.

lungime 
orizontală Lw  Lw,max Lw ≤ Lw,max ?

2 m 3 m o.k.

Tab. 17

Lungime/Număr

lungimea 
echivalentă a 

părţii Sumă

orizontal

lungime dreaptă LW 2 m × 1 = 2 m

deviere 90 ° 2 × 2 m = 4 m

deviere 45 ° 0 × 1 m = 0 m

vertical

lungime dreaptă LS 10 m × 1 = 10 m

deviere 90 ° 0 × 2 m = 0 m

deviere 45 ° 2 × 1 m = 2 m

lungimea echivalentă a ţevii Lä 18 m

lungimea maximă, echivalentă a ţevii Lä,max 24 m

 Lä≤ Lä,max o.k.

Tab. 18
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Lungimi ţeavă de gaze arse
Fig. 20

1) coturile de 90° la aparat şi arcul de susţinere în puţ sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

6 720 612 691-08.3O

L
S

 =
 1

0 
m

LW = 2 m

Ø80

Ø
80

/1
25

L = 1 m

L = 1 m

L = 2 m

1

L = 2 m
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Lungimi ţeavă de gaze arse
5.5 Imprimare prealabilă pentru calcularea lungimii ţevii de gaze arse

lungime orizontală Lw  Lw,max Lw ≤ Lw,max ?

m m

Tab. 19

Lungime/Număr

lungimea 
echivalentă a 

părţii Sumă

orizontal

lungime dreaptă LW × =

deviere 90 ° × =

deviere 45 ° × =

vertical

lungime dreaptă LS × =

deviere 90 ° × =

deviere 45 ° × =

lungimea echivalentă a ţevii Lä

lungimea maximă, echivalentă a ţevii Lä,max

 Lä≤ Lä,max

Tab. 20
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