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AVERTISMENT FOARTE IMPORTANT 
Acest manual este parte importanta si integrala a generatorului de aer cald si trebuie sa-l insoteasca 
intotdeauna. Inainte de a incepe sa foloseasca aparatul, utilizatorul si orice persoana trebuie sa citeasca 
cu atentie acest manual. 
Constructorul aparatului isi declina orice raspundere pentru daunele aduse persoanelor, animalelor si 
bunurilor cauzate: 
- de o folosire incorecta a aparatului; 
- de o utilizare pentru care aparatul nu este destinat; 
- de o utilizare care nu este conform cu instructiunile din acest manual; 
- de o utilizare care nu este conform cu normele legile, decretele, prescriptiile, ordonantele europene, 
nationale, districtuale si regionale. 
- daca generatorul nu este instalat, controlat periodic si reparat de centre autorizate de fabricant sau de 
personal calificat;  prin personal calificat se intelege: tehnicieni cu cunostinte tehnice specifice in 
instalatiile de incalzire a incaperilor unde sunt prezente persoane. 
ATENTIUNE ! Este strict interzisa folosirea acestui generator de aer cald in atmosfera cu pericol 
de explozie. 
Proiectul de instalare, instalarea, punerea in functiune, controalele periodice, reparatiile acestui 
generator de aer cald trebuie sa fie executate numai de personal calificat. 
In special se atrage atentia asupra obligatiilor impuse de legi, decrete, norme, ordonante, prescriptii 
europene, nationale, regionale si districtuale in materie de proiectare, autorizare, instalare, controale 
periodice, intretinere si control al arderii si a emisiilor in atmosfera pe care utilizatorul si personalul 
calificat sunt obligati sa le cunoasca. 
In caz de inconveniente sau de proasta functionare chemati intotdeauna centrul de service autorizat sau 
personal calificat. In asteptarea lor utilizatorul trebuie sa decupleze alimentarea electrica a 
generatorului de aer cald si sa evite orice tentativa de a-l repara singur, pentru a evita deteriorarea 
aparatului sau daune fata de terti, in baza celor descrise la paragraful “Identificarea defectelor” din 
acest manual. 
ATENTIUNE! inainte de a executa operatiile urmatoare, scoateti curentul electric din aparat 
punand la -O- intrerupatorul general. 
Periodic, conform scadentelor prevazute de lege si regulamente, utilizatorul trebuie sa cheme persoane 
calificate si numite de el pentru aceasta, pentru a controla eficienta tuturor partilor functionale si de si-
guranta ale aparatului si sa faca o proba de combustie. Rezultatele acestor interventii vor fi inre-
gistrate in “livretul de centrala”. 
Filtrul de repriza de aer, daca exista, trebuie sa fie curatat cel putin odata pe zi, scotandu-l din caseta sa  
si suflandu-l cu aer comprimat sau spalandu-l (vezi paragraful “Intretinere”). 
Cand este murdara, grila de repriza aer (6) trebuie curatata cu o perie sau cu un aspirator, fara ca grila 
sa fie scoasa. 
In cazul ca acest generator de aer cald este mutat, asigurati-va ca acest manual il urmeaza, pentru a da 
astfel posibilitatea noului utilizator si noului instalator sa-l consulte. 
  SEMNIFICATIA  SIMBOLURILOR GRAFICE FOLOSITE IN TABLOUL DE COMANDA 

           Numai        Interventia protectiei       Interventia LIMIT de             Arzator 
      Tensiune      Incalzire      ventilatie    termice a teleruptorului  siguranta cu rearm. man.           oprit 
 
 
 
 
       3 
 



 
 
 
INFORMATII GENERALE 
Acest generator de aer cald este apt pentru urmatoarele utilizari: 
a) Pentru incalzirea aerului suflat de grupul ventilator peste peretii exteriori ai camerei sale de ardere si 
a schimbatorului de caldura. 
b) Numai pentru ventilatie. 
Pentru utilizarea de la punctul (a) generatorul trebuie legat la reteaua electrica, la conducta de 
combustibil si la un cos. 
Pentru utilizarea de la punctul (b) este suficienta numai racordarea la reteaua electrica. 
Acest generator de aer cald trebuie utilizat pentru incalzirea aerului ambiental. Se atrage atentia 
ca aparatul nu este potrivit pentru alte scopuri; el este special destinat pentru a fi utilizat, in fun- 
ctionare normala, la o temperatura medie de iesire a aerului care depaseste circa 80 oC.  
ATENTIUNE!  Constructorul aparatului isi asuma raspunderea pentru caracteristicile de 
functionare ale generatorului numai daca acesta este utilizat in limitele si conform modului 
descris in acest manual. 
 
DESCRIERE SI CERINTE DE SIGURANTA 
Generatorul de aer cald este constituit dintr-un sasiu din aluminiu si o carcasa exterioara din panouri de 
tabla pre-vernisata; panourile sunt izolate la interior cu saltele din vata de sticla. In sectiunea incalzire 
se afla o camera de ardere si un schimbator de caldura. In aceasta zona salteaua izolatoare este protejata 
cu tabla zincata, pentru evitarea supraincalzirilor. Sub camera de ardere, in sectorul ventilatie sunt 
montate unul sau mai multe ventilatoare centrifuge cu dubla aspiratie (zincate), actionate individual de 
un motor electric trifazat cu transmisie prin curea. Grupul ventilator este dotat cu o grila de protectie cu 
gauri de 10x10 mm, pentru evitarea accidentelor de munca. Grila este fixata cu suruburi pe sasiu, fiind 
demontabila. Camera de ardere, construita din otel inox pentru temperatura inalta, este fixata la sasiu 
astfel ca dilatarile termice sa nu-i compromita durata de viata. Schimbatorul de caldura, cu tevi din otel 
normal, este sudat solidar la camera de ardere. Deschideri largi pe ambele laturi permit accesul pentru 
inspectie si intretinere. 
In partea de jos a sectiunii ventilatie se afla un tablou electric de comanda, cu: 
- Intrerupator general – Comutator “INCALZIRE - OPRIRE ARZATOR - VENTILATIE” – Lampa 
prezenta tensiune – Lampa interventie protectie termica a teleruptorului – Lampa interventie LIMIT de 
siguranta. 
Generatorul de aer cald este echipat cu o combinatie de trei termostate care asigura functiunile
 de control si siguranta prezentate mai jos ; acestea sunt amplasate deasupra schimbatorului de caldura. 
- FAN: termostat normal deschis pentru pornirea si oprirea automata a grupului ventilator in faza de 
“INCALZIRE”, cand temperatura medie a aerului in refulare ajunge la valoarea prestabilita (reglare la 
35 oC pana la LGE 200 si la 30 oC celelalte). 
- LIMIT(TR2): termostat de maxim al arzatorului, normal inchis, cu rearmare automata: stinge 
automat arzatorul pentru a evita ca temperatura la iesirea aerului din generator sa depaseasca limita de 
siguranta. Reglajul sau este la 80 oC, facut in fabrica si nu trebuie modificat de utilizator. LIMIT 
rearmeaza automat arzatorul cand temperatura aerului la iesire scade cu circa 15 oC. 
- LIMIT2(LS1): termostat de siguranta al arzatorului, normal inchis, cu rearmare manuala si cu 
siguranta pozitiva: stinge automat arzatorul pentru a evita ca temperatura aerului la iesire din generator 
sa depaseasca limita de siguranta prevazuta in norma de referinta. Reglajul sau este la 100 oC, facut in 
fabrica; el nu trebuie schimbat, pentru a se evita supraincalzirea grava a generatorului. Interventia sa 
stinge arzatorul, in timp ce grupul de ventilatie continua sa functioneze, pentru a raci schimbatorul de 
caldura. Pentru rearmarea arzatorului cititi instructiunile de la pag. 16. 
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ALTE CERINTE ESENTIALE DE SIGURANTA 
 
Dotarea electrica. La toate generatoarele de aer cald finite se fac urmatoarele controale electrice, 
pentru verificarea conformitatii: 
- Verificarea vizuala a circuitelor electrice si a fixarii conexiunilor; 
- Continuitatea circuitului de impamantare; 
- Proba de rezistenta a izolatiei; 
- Proba de tensiune. 
 
Temperaturi. Temperaturile zonelor accesibile pentru utilizarea normala a generatorului de aer cald 
sunt conforme cu norma europeana de referinta. 
 
Zgomot. Au fost adoptate toate posibilitatile pentru a diminua zgomotul la nivelul cel mai scazut: 
valorile in dB(A) sunt prezentate in tabela din pag. 12. 
 
Semnalizari. Semnalizarile comenzilor si ale dispozitivelor de alarma sunt realizate cu simboluri 
grafice in baza ISO 7000. La pag. 3 sunt prezentate semnificatiile acestor simboluri. 
 
PLACA DE TIMBRU CU CARACTERISTICILE GENERATORULUI 
 
Fiecare generator are lipita o placa cu caracteristici. Aceasta placuta, lipita pe partea frontala a 
aparatului si care este facuta dintr-o folie autodistructibila care daca se dezlipeste nu mai poate fi 
reutilizata, nu trebuie desprinsa de pe aparat. 
Prezentam mai jos modelul placutei de timbru. 
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AMBALAJUL 
Generatorul de aer cald este livrat pe un palet din lemn, fiind protejat in totalitate cu o folie din plastic. 
Ansamblul de refulare aer, daca exista, este ambalat in folie, in interiorul generatorului sau separat, in 
functie de model. 
TRANSPORT, INCARCARE SI DESCARCARE 
Transportul, incarcarea si descarcarea trebuie facute cu prudenta, pentru a nu deteriora aparatul si a nu 
provoca daune persoanelor, animalelor sau bunurilor. 
Incarcarea si descarcarea trebuie facuta mecanizat, cu un aparat cu capacitate de ridicare suficienta, in 
baza coeficientului de siguranta (vezi greutatea aparatului in tabela de la pag. 9). In timpul incarcarii –
descarcarii centrul de greutate trebuie sa ramana in mijloc, fara inclinari periculoase. 
Dupa scoaterea ambalajului controlati integritatea continutului. In caz de dubiu, nu folositi aparatul si 
adresati-va furnizorului. Dupa scoaterea ambalajului, generatorul se prezinta ca 
un aparat compact, impreuna cu panoul electric si ventilatorul/-arele. 
 
MATERIALELE DE AMBALARE 
Materialele, resturile de la ambalaj (scanduri de lemn, carton, polistiren, cuie 
etc.) trebuie stranse si lichidate conform legilor in vigoare. In orice caz nu 
lasati aceste materiale la indemana copiilor, pentru ca pot fi surse potentiale de 
pericol 
 
AMPLASAREA 
Dupa ce ati scos ambalajul, generatorul trebuie amplasat conform indicatiilor 
de la pag. 13. 
ATENTIUNE! Nu rasturnati generatorul, pentru ca se poate deteriora. 
 
CONTROALE INAINTE DE PUNEREA IN FUNCTIUNE 
Generatorul este dotat cu un tablou electric de comanda (fig. 6), in interiorul caruia se afla: 
- Un intrerupator general de curent, electromagnetic; 
- Un intrerupator – INCALZIRE – OPRIRE ARZATOR – VENTILATIE; 
- O regleta de borne, sigur. fuzibile pe circuitul auxiliar, releu, teleruptori/-are cu termica/-e de protectie; 
- Pe usita aparatului sunt trei lampi de avertizare luminoasa, indicand: 
- TENSIUNE – indica faptul ca tabloul de comanda este alimentat electric; 
- INTERVENTIE TERMICA – arata ca termica teleruptorului a intrerupt curentul la ventilator/-are; 
- INTERVENTIE LIMIT2 – arata ca Limit-ul de siguranta a intrerupt curentul la arzator; 
- Controlati ca tabloul electric sa fie legat corect la reteaua electrica trifazica iar cablul de alimentare sa 
aiba sectiunea necesara pentru consumul de curent al aparatului si accesoriilor, in amperi. 
- Controlati ca sensul de rotatie al ventilatorului/-arelor sa fie cel indicat pe rotor (fig.8). 
- Controlati reglarea corecta a termicului/-elor teleruptorului/-arelor; valorile in A sunt date la pag. 12; 
- Controlati sa nu fie obstructii atat pe refulare cat si pe absorbtia aerului, care sa impiedice circulatia 
aerului, fapt care reduce debitul si randamentul aparatului precum si durata lui de viata; 
- Controlati ca aripioarele gurilor de refulare ale aerului sa fie, maximum posibil, verticale pentru a nu 
reduce debitul si lungimea de lansare a aerului; 
- Controlati ca filtrele prizei de aer, daca exista, sa fie curate, pentru a nu reduce debitul de aer. 
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CONTROALE ULTERIOARE PENTRU FAZA DE INCALZIRE 
- Controlati ca generatorul sa fie echipat cu un arzator cu aer insuflat, compatibil cu modelul 
generatorului (pentru cuplarea cu arzatoarele de gaze, verificati ca aceasta sa fie facuta pe baza tabelei 
noastre de cuplare, care se afla in acest manual la pag. 12). 
- Controlati ca legaturile electrice si de combustibil ale arzatorului sa fie conform normelor. Pentru 
gaze solicitati instalatorului care a executat racordul de gaze, certificarea instalatiei de aductiune gaze. 
- Controlati ca puterea termica a arzatorului sa nu fie mai mare decat cea permisa (vezi pag. 12). 
- Controlati ca reglajul FAN-ului, termostatul ventilatorului, sa nu depaseasca 35 oC  pana la G200 si sa 
fie la 30 oC pentru celelalte.  
- Controlati ca LIMIT1 si LIMIT2 sa fie legate electric la arzator. 
- Cititi cu atentie manualul de instructiuni al arzatorului, furnizat de constructorul acestuia. 
- Controlati ca evacuarea gazelor arse la exterior sa fie conform normelor (vezi, printre altele, 
dispozitiile legale si reglementarile pentru cosuri de fum). 
- Controlati ca mediul inconjurator sa furnizeze suficient aer pentru ardere, conform normelor. 
 
DESCRIEREA FUNCTIONARII 
Faza de incalzire. Pe tabloul de comanda intrerupatorul general trebuie sa fie in pozitia -I- si 
comutatorul in pozitia -INCALZIRE- . La fiecare cerere de caldura de la termostatul de ambient, 
arzatorul isi incepe ciclul de verificare si prespalare, la sfarsitul carora se produce aprinderea. In cinci 
minute de la initierea arderii, termostatul ventilatorului FAN porneste automat grupul de ventilatie. 
Cand arzatorul este oprit de termostatul de ambient, grupul ventilator continua functionarea, pentru 
racirea schimbatorului de caldura, fiind apoi oprit automat de FAN, pentru evitarea suflarii de aer rece. 
Oprirea arzatorului poate fi provocata si de interventia LIMIT, termostatul de maxim al arzatorului 
(reglat la 80 oC) daca temperatura aerului la iesire din generator depaseste limita de siguranta. LIMIT 
rearmeaza automat arzatorul, dupa ce aerul refulat s-a racit.  
Oprirea arzatorului poate fi provocata si de LIMIT2 (reglat la 100 oC), daca temperatura aerului la 
iesirea din generator depaseste limita de siguranta prevazuta in norma de referinta. Pentru rearmarea 
arzatorului trebuie mai intai sa se raceasca aerul de refulare si apoi procedat conform descrierii din 
pag.16 a acestui manual. 
ATENTIUNE! Interventia lui LIMIT2 denota o anomalie de functionare si trebuie eliminata 
cauza, iar daca nu se poate, trebuie apelat la asistenta unui personal calificat. 
 
OPRIRE 
Punand comutatorul in pozitia -OPRIRE ARZATOR-, arzatorul se opreste, in timp ce grupul ventilator 
continua functionarea pana cand va fi oprit de FAN, la sfarsitul fazei de racire. Chiar daca grupul 
ventilator poate sa mai porneasca de una sau de mai multe ori, generatorul poate fi considerat oprit. 
Pentru scoaterea tensiunii din tot generatorul, aduceti la -O- intrerupatorul general (IG).  
ATENTIUNE! Inainte de intreruperea curentului de la intrerupatorul general, asigurati-va ca 
acesta s-a racit bine, in caz contrar se poate reduce durata de viata a aparatului. 
 
Faza numai de ventilatie. Punand comutatorul in pozitia -VENTILATIE- generatorul va functiona 
numai ca ventilator, excluzand arzatorul. 
ATENTIUNE! Nu opriti niciodata generatorul de la intrerupatorul general, ci numai de la 
comutator, de la termostatul de ambient sau de la orologiu, daca exista; altfel toata caldura 
ramane in schimbatorul de caldura, fara a fi eliminata, cu riscul unor solicitari termice care pot 
uza schimbatorul. 
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COMPONENTELE GENERATORULUI SERIA “LGE” 
 
Modelele de la “LGE 80” la “LGE 200” trifazice, cu motorul ventilatorului cu transmisie 

1)  Refulare aer  
2)  Usa caseta gaze arse 
3)  Ferestruica flacara 
4)  Placa arzator 
5)  Ventilator centrifugal 
6)  Aspiratie aer 
7)  Caseta gaze arse anterioara 
8)  Racord cos 
9)  Caseta gaze arse posterioara 
10)  Schimbator de caldura 
11)  Camera de ardere 
12)  Motor ventilator 
13)  Fan-Limit-Limit2 
14)  Panou electric de comanda 
15)  Deflectoare de aer 
16)  Sasiu din profile aluminiu 
17)  Panouri exterioare izolate 
18)  Sanie intindere curea motor 
19)  Fulie si curea de transmisie 

 
Modele de la “LGE 250” la “LGE 900” trifazice, cu motoarele ventilatoarelor cu transmisie 

1)  Refulare aer 
2)  Usa caseta gaze arse 
3)  Ferestruica flacara 
4)  Placa arzator 
5)  Ventilator centrifugal 
6)  Aspiratie aer 
7)  Caseta gaze arse anterioara 
8)  Racord cos 
9)  Caseta gaze arse posterioara 
10)  Schimbator caldura 
11)  Camera de ardere 
12)  Motor ventilator 
13)  Fan-Limit-Limit2 
14)  Tablou electric de comanda 
15)  Deflectoare de aer 
16)  Sasiu din profile aluminiu 
17)  Panouri exterioare izolate 
18)  Sanie intindere curea motor 
19)  Fulie si curea de transmisie 
 
Nota: De la modelul “LGE 250” la “LGE 500” motoarele si ventilatoarele sunt doua; la “LGE 600 si 
“LGE 750” sunt trei; la “LGE900” sunt patru. 
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Z
GENERATOARE DE AER CALD SERIA"LGE" - DIMENSIUNI mm SI GREUTATI

Z
Cap

Z
Grila de priza este in stanga pana la mod. LGE 200 si ladreapta de la mod. LGE 250 in sus.Pozitia grilei poate fi inversata.

Z
Filtru

Z
              GENERATOARE                      Inaltime   Inaltime      Racord pentru        Racord pentru        Profil     Evacuare    Greutate generator    Greut. neta                 Lungime    Latime   Inaltime    cap        evac.fum       refulare aer              priza de aer           sasiu    gaze arse     neta           ambalat         cap

Z

Z

Z
Asamblarecap la gene-rator

Z
Asamblare canal refulare aer

Z
Asamblare canal de priza aer

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
NOTA: Modelele LGE 600, LGE 750, LGE 900 sunt construite in doua sectiuni cu inaltimi, C1 si C2, respectiv pentru sectiunea de ventilatie si sectiunea de incalzire, astfel:  Mod. "LGE 600": C1 = 1050;   C2 = 1910                                                                                                    Mod. "LGE 750": C1 = 1050;   C2 = 2050                                                                                                    Mod. "LGE 900"; C1 = 1050;   C2 = 2050

Z
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GENERATOARELE DE AER CALD mod. LGE 600-750-900 
 
Din ratiuni de dimensiuni si greutate generatoarele de aer cald mod. LGE 600-750-900 sunt livrate in 
doua sectiuni (sectiunea ventilatie si sectiunea incalzire). 
 
ASAMBLAREA SECTIUNII VENTILATIE CU SECTIUNEA INCALZIRE 
Pentru aceasta operatiune in interiorul aparatului este livrata o punga cu suruburi si garnituri 
autoadezive. 
 
- Dezambalati cele doua sectiuni; 
- Amplasati sectiunea de ventilatie pe o pardoseala plana; 
- Puneti garnitura autoadeziva (2) din dotare de-a lungul intregii laturi a profilului din aluminiu, care 
trebuie sa se suprapuna perfect cu cel al sectiunii incalzire; 
- Asezati sectiunea incalzire deasupra sectiunii ventilatie, ridicand-o cu ajutorul carligelor de sustinere 
amplasate pe partea de sus a schimbatorului de caldura. 
 
NUMAI PENTRU GENERATOARELE DE AER CALD LGE 750 si G 900 
 
FIXAREA LA GENERATOR A CAPULUI STANDARD (ANSAMBLU) DE REFULARE 
DIRECTA A AERULUI 
 
- Dezambalati capul; 
- Asezati capul deasupra sectiunii incalzire; 
- Fixati capul cu suruburile din dotare, cu ajutorul coltarilor (1) prezenti pe sectiunea incalzire. 
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Z
GENERATOARE DE AER CALD seria LGE

Z
CAPUL STANDARD (ANSAMBLU) PENTRU REFULAREA DIRECTA A AERULUIDistanta de lansare aer a capetelor cu guri pe trei laturi si dimensiuni in mm

Z
Lansare aer m.

Z
 numar

Z
 guri 1)

Z

Z

Z
1)  Latura scurta (Q) + latura lunga (P) + latura scurta (Q).2)  Lansarile se refera la o viteza finala a aerului de 0,15 m/sec si la aripioare ale gurilor cu inclinare de 0 grade. Pentru o inclinare a aripioarelor de 30 de grade multiplicati valoarea jetului x 0,65

Z
NOTA: T x S si R x S = DIMENSIUNILE UNEI SINGURE GURI

Z
   2)

Z
Filtre plisate: nr. de fil-     Pierderetre x inaltime x lungime    de pres. x grosime. (1)                     Pa (2)

Z

Z
Eficienta conform

Z
Pierdere de presiune referitoare la filtru nou, neimbacsit

Z

Z
GENERATOARELE DE AER CALD seria "LGE"

Z
CASETA FILTRU PE PRIZA DE AERPierderi de presiune ale filtrelor si dimensiuni in mm

Z

Z
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Z
GENERATOARE DE AER CALD seria LGE - DATE TEHNICE DE FUNCTIONARE

Z
GENERATOARE DE AER CALD seria LGE - CUPLAREA INTRE GENERATOARE SI ARZATOARE

Z
GENERATOARE DE AER CALD

Z
CAPACITATE TERMICA NOMINALA

Z
PUTERE TERMICA NOMINALA

Z
RANDAMENT TERMIC

Z
CONSUM GAZE:la 15°C-1013mbar 

Z
METAN

Z
GAZE NAT

Z
PROPAN

Z
BUTAN

Z
CONTRAPRES. IN CAMERA DE ARDERE

Z
VOLUM CAMERA DE ARDERE

Z
VOLUM CIRCUIT DE ARDERE

Z
VOLUM MIN. AER PRESPALARE

Z
TEMP. MEDIE GAZE ARSE

Z
cu temp. aer pentru ardere de 20°C

Z
CONSUM CU FUNCTIONARE PE MOTO-

Z
RINA

Z
DEBIT AER DE INCALZIRE

Z
PRESIUNE STATICA UTILA PE AER

Z
PUTERE MOTOARE VENTILATOARE

Z
CURENT ABSORBIT MOTOARE

Z
CURENT ABSORBIT MOTOARE

Z
NIVEL ZGOMOT (la 4 m)

Z
Conform cu

Z
la

Z
GENERATOARE DE AER CALD

Z
ARZATOARE LAMBORGHINI

Z
PUTERE

Z
2) Considerand generatorul de aer fara filtre pe priza de aer. Pentru caderile de presiune pe filtre vezi pag.11

Z
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CATEGORIA



 
 
 
INSTALAREA GENERATORULUI SI A ACCESORIILOR 
 
IMPORTANT!  Aceasta parte a manualului este destinata instalatorului si persoanelor calificate.  
 
AMPLASARE SI DISTANTE FATA DE GENERATOR 
 
Generatorul trebuie instalat conform prescriptiilor D.M. 12.04.1996 (daca functioneaza cu gaze) sau 
L.C. 73 din 29.07.1971 (daca functioneaza cu motorina) si celorlalte  dispozitii ale legilor, normelor si 
regulamentelor in vigoare, pe care instalatorul este obligat sa le cunoasca. 
 
Pentru aerisirea spatiului in care este instalat generatorul, respectati dispozitiile legilor, normelor si 
regulamentelor mentionate mai sus. 
 
- Incercati sa acoperiti toata zona de incalzit cu suflul de aer lansat; 
- Cand sunt patrunderi mari de aer din exterior (portaluri), contracarati-le cu un suflu de aer; 
- Evitati indreptarea fluxului de aer catre obstacole, stalpi, materiale depozitate; 
- Daca localul este dotat cu extractoare de aer, instalati generatorul pe peretele opus si prevedeti o priza 
de aer exterior care sa suplineasca aerul evacuat. 
 
AMPLASAREA GENERATORULUI 
 
In jurul generatorului va fi lasata o zona libera de materiale combustibile pe o distanta calculata in baza 
D.M. 12.04.1996 pentru gaze si L.C.73 din 29.07.1971 pentru motorina si a altor dispozitii legale in 
vigoare privind distantele minime, precum si pe baza celor de mai jos, pe care constructorul le soli-
cita pentru executia intretinerii generatorului.  
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INSTALAREA 
Instalarea generatorului de aer cald trebuie executata de persoane calificate si cu respectarea legislatiei; 
ea trebuie sa fie executata conform legilor, normelor si regulamentelor, cu prescriptiile europene, 
nationale, regionale si districtuale, pe care instalatorul este obligat sa le cunoasca. 
ALEGEREA ARZATORULUI 
Arzator de gaze cu aer insuflat: instalatorul trebuie sa aleaga un arzator compatibil cu generatorul, 
dintre cele listate in tabela de cuplare generator-arzator, prezentata in acest manual la pag. 12. 
Arzatoarele trebuie sa fie cu cap scurt si reglate pentru ca sa dea rezultate de combustie  in concordanta 
cu cele prezentate la pag. 12. 
INSTALAREA ARZATORULUI 
Pentru toate operatiile enumerate mai jos instalatorul trebuie sa respecte instructiunile 
prezentate in manualul de utilizare si instalare al constructorului arzatorului. 
- Gauriti placa arzatorului (4) si fixati bine arzatorul la ea folosind suruburile prescrise in manualul 
arzatorului. 
- Faceti legaturile electrice ale arzatorului pana la tabloul electric al generatorului, conformandu-va 
schemelor electrice prezentate de noi la pag. 18-19-20-21-22, in functie de model; 
- Faceti legaturile electrice pentru Limit si Limit2, termostate de maxim si siguranta, la arzator; 
- Faceti legatura electrica a termostatului de ambient si orologiu (daca exista), la arzator; 
- Faceti toate operatiunile de instalare, reglare si control. 

 
RACORDUL DE GAZE 
Conducta de gaze trebuie realizata conform normelor UNI-CIG de referinta. Diametrele conductelor 
trebuie calculate tinand seama de puterea generatorului instalat si de distanta sa fata de contor; ele 
trebuie dimensionate astfel ca pierderea de presiune totala intre contor si orice generator sa nu 
depaseasca 1 mbar pentru metan si 2 mbar pentru GPL. In normele UNI-CIG de referinta sunt 
prezentate tabele cu diametre in functie de debit si lungime. 
Instalati un robinet si un filtru de gaze in apropierea generatorului. Pentru metan, verificati daca 
contorul este capabil sa asigure volumul de gaze necesar. Pentru propan adoptati un sistem de reducere 
a presiunii in doua trepte, instaland un reductor in apropierea rezervorului ca prima treapta, reglat la 
1,5 bar si un reductor treapta a doua inainte de conducta interioara. 
DISPOZITIVE DE INTERCEPTARE GAZE SI DE ALARMARE 
Generatorul de aer cald trebuie dotat cu un dispozitiv de alarma si inchidere a gazelor in cazul 
scaparilor de gaze, conform prevederilor din legi, norme, prescriptiuni si regulamente. 
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LEGATURILE ELECTRICE (vezi schemele electrice la pag. 18-19-20-21-22) 
- Instalati un intrerupator electric general, de putere si tensiune adecvate, in vecinatatea generatorului. 
- De la acest intrerupator cuplati 5 cabluri la regleta de borne a generatorului pentru curent trifazic, 
conform schemelor electrice, folosind cabluri de marime potrivita cu curentul absorbit de generator si 
de accesorii. 
- Legati electric clapeta antifoc, daca este prezenta pe generator. 
 

ATENTIUNE! Daca se instaleaza un orologiu nu-l legati niciodata in serie la reteaua elec-
trica generala, ci totdeauna cu cea a termostatului de ambient; altfel, cand intervine orologiul, 
acesta opreste total generatorul, lasand toata caldura in aparatul oprit, cu riscuri de deformare 
termica a schimbatorului. 
 
LEGATURA DE EVACUARE LA COS A GAZELOR ARSE 
Pentru functionarea corecta a generatorului si pentru protectia mediului, generatorul trebuie legat la un 
cos de fum dimensionat, construit din materiale adecvate si instalat conform legilor, normelor, 
regulamentelor, prescriptiilor europene, nationale, regionale si districtuale in vigoare. 
 
MONTAREA ANSAMBLULUI DE REFULARE DIRECTA A AERULUI 
Ansamblul, daca exista, trebuie montat conform descrierii de la pag. 10. Puneti material de etansare 
siliconic pe suprafetele de contact. 
In varianta standard ansamblul este dotat cu grile pe trei laturi, cu aripioare directionale individuale fie 
verticale fie orizontale. La reglarea inclinarii acestora incercati sa le inclinati cat mai putin posibil, 
pentru a nu reduce distanta de lansare a aerului si debitul acestuia. 
 
CONTROALE LA PRIMA PORNIRE 
- Controlati vizual daca flacara arzatorului este normala si nu atinge fundul camerei de ardere; 
- Controlati daca sensul de rotatie al ventilatorului/arelor este cel indicat de sageata (vezi fig. 8); 
- Controlati cu un ampermetru curentul absorbit de motoare si verificati sa fie sub valorile prezentate la 
pag . 12; 
- Controlati functionarea corecta a termostatelor generatorului: FAN, LIMIT, LIMIT2 , vezi pag. 16; 
- Faceti o analiza de combustie; 
- Intocmiti un livret de centrala sau de instalatie si faceti inregistrarile obligatorii conform legilor, 
normelor, regulamentelor si prescriptiior in vigoare. 
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Tritermostat compus din FAN-LIMIT marca HONEYWELL model L4064 si LIMIT2 marca 
IMIT model LS1 

-FAN- Termostatul ventilatorului, normal deschis, pentru pornirea si oprirea automata a ventilatorului 
cand aerul refulat din generator atinge o temperatura medie prestabilita. Reglajul FAN se face 
deplasand al doilea indice de pe un disc gradat, amplasat in interiorul cutiei tritermostatului. Acest 
reglaj trebuie sa fie la 30 °C pana la modelul LGE 200 si la 25 °C pentru modelele mai mari. Daca 
reglajul este la un nivel superior, ventilatorul va porni mai tarziu, crescand consumul generatorului, 
pentru ca se utilizeaza caldura cu intarziere. Punctul de interventie al FAN pentru oprirea ventilatorului 
in faza de racire, indicat de primul indice din stanga, este cu circa 8 °C mai jos decat cel de la pornire. 
-LIMIT- Termostat de maxim al arzatorului, normal inchis, cu rearmare automata; stinge arzatorul 
automat pentru a evita ca temperatura aerului la iesire din generator sa depaseasca limita de siguranta. 
Reglajul sau este indicat de al treilea indice la dreapta si este de 70 °C, aceasta valoare putand fi dusa 
pana la maxim 80 °C in caz de necesitate. LIMIT rearmeaza automat arzatorul cand temperatura 
aerului la iesire se micsoreaza. 
-LIMIT2(LS1)- Termostat de siguranta al arzatorului, normal inchis, cu rearmare manuala si siguranta 
pozitiva: stinge automat arzatorul pentru a evita ca temperatura aerului la iesire din generator sa 
depaseasca limita de siguranta prevazuta in norma de referinta. Reglajul sau este la 100 °C, facuta de 
constructor si nu poate fi modificata; el nu trebuie violat, pentru a evita supraincalzirea grava a 
generatorului. Interventia sa stinge arzatorul, in timp ce grupul de ventilatie continua functionarea, 
pentru racirea schimbatorului de caldura. Pentru rearmarea arzatorului: asteptati mai intai ca sa scada 
temperatura aerului la iesire, apoi scoateti prin desurubare capacul care protejeaza butonul de armare al 
termostatului, amplasat pe cutie, iar in final apasati butonul mentionat. 
ATENTIUNE!  Cand intervine LIMIT2 cu rearmare manuala, verificati daca nu cumva cauza se 
datoreaza la: 
- debit redus de aer din cauza obstructiilor si rezistentelor din sistemul de aspiratie si difuziune 
aer sau imbacsirii filtrelor de aer (daca exista); 
- oprirea generatorului de la intrerupatorul general sau intreruperii curentului in timpul 
functionarii; 
- interventia clapetei antifoc; 
- bulbii senzori ai tritermostatului inclinati in jos sau prea aproape de schimbatorul de caldura, 
care prin radiatie anticipa interventia. 
Odata eliminate aceste inconveniente, daca fenomenul persista, solicitati asistenta unui personal 
calificat. 
ATENTIUNE!  La prima pornire controlati ca pozitia bulbilor senzori ai tritermostatului sa fie 
inclinata in sus si ca acestia nu ating schimbatorul de caldura. 

 
Legenda pentru Honeywell 
1) Legatura pentru FAN 
2) Legatura pentru LIMIT 
3) Indice Fan pentru oprirea ventilatorului si pen- 

tru introducerea diferentei 
4) Indice Fan pentru pornirea ventilatorului 
5) Indice Limit pentru oprirea arzatorului 
6) Cadran, de tinut ferm cand se deplaseaza indicii 
7) Orificiu pentru surubelnita cand se fixeaza 

cablurile in bornele 1 - 2 
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Z
INTRERUPATOR GENERAL "TELEMECANIQUE" PE TABLOUL ELECTRIC                                                          DE COMANDA                                    

Z
    UN PRINCIPIU INOVATIV:  INTRERUPERE CU DIAFRAGMA ROTATIVA  

Z
Exceptionala eficienta a intrerupatoruluise bazeaza pe o tehnica de intrerupere originala: intrerupere cu diafragma rota-tiva (brevet Telemecanique)PRINCIPIUL:Diafragma rotativa, activata de protectia electromagnetica, provoaca decuplarea contactului mobil si se interpune in zona arcului, izoland contactul fix.AVANTAJE:Intreruperea este extrem de rapida (2,3 ms); aceasta:- elimina arcul electric de la originea sa,acoperind contactul fix; -elimina murda-rirea camerei de stingere a arcului, asi- gurand o izolare excelenta a aparatului;-permite numeroase actionari fara alte- rarea calitatii prestatiei.

Z
Miscarea de intrerupere

Z
In perioada intreruperii

Z
Pentru rearmare (reset) dinpozitia -O- rotiti intrerupa-torul general cu un sfert de tura in sens antiorar.

Z
COMANDA PE USA

Z
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Z
ALIMENTAREA GENERALA

Z
   LINIA ARZATORULUI           1F 230V 50HzCand arzatorul nu are borne de legatura termostat centra-la, folositi aceasta schema delegaturi

Z
Linie arzat.  Linie arzat.   Linie   Linie  1F 230V     3F 230V       term.    TA   50Hz           50 Hz         arzator

Z
LEGATURI

Z
PENTRU INSTALATOR

Z
Linie  TF

Z
IG = Intrerupator general electromagneticCE = Pozitie -VENTILATIE- a comutatoruluiCI = Pozitie -INCALZIRE- a comutatoruluiFAN = Termostat de comanda automata a ventilatoruluiLIMIT = Termostat de maxim la arzator cu rearmare automataLIMIT2 = Termostat limita de siguranta al arzatorului cu rearmare manualaT1 = Teleruptor pentru motorul ventilatorului  MV1                                                        RT1 = Termica teleruptorului T1RB = Releu control arzatorV1 = Sig. fuzibila pe circuitul de control (3,15 A)S1 = Lampa semnalizare tensiuneS2 = Lampa semnal. interventia termicelor teleruptorilorS3 = Lampa semnal. interventie LIMIT2 de sigurantaMV1 = Motorul primului ventilatorTA = Termostat ambientTF = Clapeta antifoc

Z
ATENTIUNE!

Z
In caz de scurt circuit sau suprasarcina electrica, intrerupatorulgeneral (IG) decupleaza automat. Pentru rearmare rotiti intaiintrerupatorul in sens antiorar si apoi in sens orarInainte de aceasta interventie cautati intai cauza.Interventia LIMIT2 de siguranta, care stinge arzatorul, este semnalata de lampa S3. Pentru rearmare apasati intai butonulde rearmare de pe LIMIT2 apoi stingeti si aprindeti intrerupa-torul general (IG).

Z
Pentru securitatea generatorului legati electric la arzator dis-pozitivele LIMIT si LIMIT2 (bornele 4 - 5).Daca nu faceti aceasta legatura cei 2 LIMIT nu intervin.

Z
DESCRIERESchema electrica de legaturi a generatoarelor de aer cald       de la modelul LGE 80 la modelul LGE 200                                             Tensiune  3F 400V  ~50 Hz

Z
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Z
ALIMENTAREA GENERALA

Z
  Linie arzator1F 230V

Z
   Linie arzator3F 400V+N ~50Hz 

Z
 LiniaLIMIT-LIMIT2la arzat.

Z
  Linia    TA

Z
  Linia    TF

Z
LEGATURI PENTRU INSTALATOR

Z
ATENTIUNE!

Z
In caz de scurt circuit sau suprasarcina electrica, intrerupatorulgeneral (IG) decupleaza automat. Pentru rearmare rotiti intaiintrerupatorul in sens antiorar si apoi in sens orarInainte de aceasta interventie cautati intai cauza.Interventia LIMIT2 de siguranta, care stinge arzatorul, este semnalata de lampa S3. Pentru rearmare apasati intai butonulde rearmare de pe LIMIT2.

Z
Pentru securitatea generatorului legati la linia termostatelor    arzatorului dispozitivele LIMIT si LIMIT2 (bornele 10-11).Fara aceasta legatura cei 2 LIMIT nu intervin.

Z
IG = Intrerupator general electromagneticCE = Pozitie -VENTILATIE- a comutatoruluiCI = Pozitie -INCALZIRE- a comutatoruluiFAN = Termostat de comanda automata a ventilatoruluiLIMIT = Termostat de maxim la arzator cu rearmare automataLIMIT2 = Termostat limita de siguranta al arzatorului cu rearmare manualaT1 = Teleruptor pentru motorul ventilatorului  MV1                                                        RT1 = Termica teleruptorului T1T2 = Teleruptor pentru motorul ventilatorului MV2RT2 = Termica teleruptorului T2RB = Releu control arzatorV1 = Sig. fuzibila pe circuitul de control (3,15 A)S1 = Lampa semnalizare tensiuneS2 = Lampa semnal. interventia termicelor teleruptorilorS3 = Lampa semnal. interventie LIMIT2 de sigurantaMV1 = Motorul primului ventilatorMV2 = Motorul celui de al doilea ventilatorTA = Termostat ambientTF = Clapeta antifoc

Z
DESCRIERESchema electrica de legaturi a generatoarelor de aer cald      de la modelul LGE 250 la modelul LGE 375                                  Tensiune  3F 400V+N  ~50 Hz

Z
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Z
ALIMENTAREA GENERALA

Z
   Linie arzator3F 400V+N ~50Hz 

Z
 LiniaLIMIT-LIMIT2la arzat.

Z
  Linia    TA

Z
  Linia    TF

Z
LEGATURI PENTRU INSTALATOR

Z
ATENTIUNE!

Z
IG = Intrerupator general electromagneticCE = Pozitie -VENTILATIE- a comutatoruluiCI = Pozitie -INCALZIRE- a comutatoruluiFAN = Termostat de comanda automata a ventilatoruluiLIMIT = Termostat de maxim la arzator cu rearmare automataLIMIT2 = Termostat limita de siguranta al arzatorului cu rearmare manualaT1 = Teleruptor pentru motorul ventilatorului  MV1                                                        RT1 = Termica teleruptorului T1T2 = Teleruptor pentru motorul ventilatorului MV2 cu disp. intarziereRT2 = Termica teleruptorului T2RB = Releu control arzatorV1 = Sig. fuzibila pe linia arzatorului (20A)V2 = Sig. fuzibila pe circuitul de control (3,15 A)S1 = Lampa semnalizare tensiuneS2 = Lampa semnal. interventia termicelor teleruptorilorS3 = Lampa semnal. interventie LIMIT2 de sigurantaMV1 = Motorul primului ventilatorMV2 = Motorul celui de al doilea ventilatorTA = Termostat ambientTF = Clapeta antifoc

Z
Intrerupator general electromagnetic

Z


Z
In caz de scurt circuit sau suprasarcina electrica, intrerupatorulgeneral (IG) decupleaza automat. Pentru rearmare rotiti intaiintrerupatorul in sens antiorar si apoi in sens orarInainte de aceasta interventie cautati intai cauza.Interventia LIMIT2 de siguranta, care stinge arzatorul, este semnalata de lampa S3. Pentru rearmare apasati intai butonulde rearmare de pe LIMIT2.

Z
Pentru securitatea generatorului legati la linia termostatelor    arzatorului dispozitivele LIMIT si LIMIT2 (bornele 10-11).Fara aceasta legatura cei 2 LIMIT nu intervin.

Z
DESCRIERESchema electrica de legaturi a generatoarelor de aer cald      de la modelul LGE 425 la modelul LGE 500                                  Tensiune  3F 400V+N  ~50 Hz

Z
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Z
DESCRIERESchema electrica de legaturi a generatoarelor de aer cald      de la modelul LGE 600 la modelul LGE 750                                  Tensiune  3F 400V+N  ~50 Hz

Z
ALIMENTAREA GENERALA

Z
   Linie arzator3F 400V+N ~50Hz 

Z
 LiniaLIMIT-LIMIT2la arzat.

Z
  Linia    TA

Z
  Linia    TF

Z
LEGATURI PENTRU INSTALATOR

Z
ATENTIUNE!

Z
In caz de scurt circuit sau suprasarcina electrica, intrerupatorulgeneral (IG) decupleaza automat. Pentru rearmare rotiti intaiintrerupatorul in sens antiorar si apoi in sens orarInainte de aceasta interventie cautati intai cauza.Interventia LIMIT2 de siguranta, care stinge arzatorul, este semnalata de lampa S3. Pentru rearmare apasati butonul de rearmare de pe LIMIT2.

Z
Pentru securitatea generatorului legati la linia termostatelor    arzatorului dispozitivele LIMIT si LIMIT2 (bornele 13-14).Fara aceasta legatura cei 2 LIMIT nu intervin.

Z
IG = Intrerupator general electromagneticCE = Pozitie -VENTILATIE- a comutatoruluiCI = Pozitie -INCALZIRE- a comutatoruluiFAN = Termostat de comanda automata a ventilatoruluiLIMIT = Termostat de maxim la arzator cu rearmare automataLIMIT2 = Termostat limita de siguranta al arzatorului cu rearmare manualaT1 = Teleruptor pentru motorul ventilatorului  MV1                                                        RT1 = Termica teleruptorului T1T2 = Teleruptor pt. motorul ventilatorului MV2 cu disp. intarziereRT2 = Termica teleruptorului T2T3 = Teleruptor pt. motorul ventilatorului MV3 cu disp. intarziereRT3 = Termica teleruptorului T3RB = Releu control arzatorV1 = Sig. fuzibila pe linia arzatorului (20A)V2 = Sig. fuzibila pe circuitul de control (3,15 A)S1 = Lampa semnalizare tensiuneS2 = Lampa semnal. interventia termicelor teleruptorilorS3 = Lampa semnal. interventie LIMIT2 de sigurantaMV1 = Motorul primului ventilatorMV2 = Motorul celui de al doilea ventilatorMV3 = Motorul celui de al treilea ventilatorTA = Termostat ambientTF = Clapeta antifoc

Z
Intrerupator general electromagnetic

Z

Z
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Z
ALIMENTAREA GENERALA

Z
   Linie arzator3F 400V+N ~50Hz 

Z
 LiniaLIMIT-LIMIT2la arzat.

Z
  Linia    TA

Z
  Linia    TF

Z
LEGATURI PENTRU INSTALATOR

Z
ATENTIUNE!

Z
In caz de scurt circuit sau suprasarcina electrica, intrerupatorulgeneral (IG) decupleaza automat. Pentru rearmare rotiti intaiintrerupatorul in sens antiorar si apoi in sens orarInainte de aceasta interventie cautati intai cauza.Interventia LIMIT2 de siguranta, care stinge arzatorul, este semnalata de lampa S3. Pentru rearmare apasati butonul de rearmare de pe LIMIT2.

Z
Pentru securitatea generatorului legati la linia termostatelor    arzatorului dispozitivele LIMIT si LIMIT2 (bornele 16-17).Fara aceasta legatura cei 2 LIMIT nu intervin.

Z
DESCRIERESchema electrica de legaturi a generatorului de aer cald                                 modelul LGE 900                                   Tensiune  3F 400V+N  ~50 Hz

Z
22

Z
IG = Intrerupator general electromagneticCE = Pozitie -VENTILATIE- a comutatoruluiCI = Pozitie -INCALZIRE- a comutatoruluiFAN = Termostat de comanda automata a ventilatoruluiLIMIT = Termostat de maxim la arzator cu rearmare automataLIMIT2 = Termostat limita de sig. al arzatorului cu rearmare man. T1 = Teleruptor pentru motorul ventilatorului  MV1                                                        RT1 = Termica teleruptorului T1T2 = Teleruptor pt. motorul ventilatorului MV2 cu disp. intarziereRT2 = Termica teleruptorului T2T3 = Teleruptor pt. motorul ventilatorului MV3 cu disp. intarziereRT3 = Termica teleruptorului T3T4 = Teleruptor pt. motorul ventilatorului MV4 cu disp. intarziereRT4 = Termica teleruptorului T4RB = Releu control arzatorV1 = Sig. fuzibila pe linia arzatorului (20A)V2 = Sig. fuzibila pe circuitul de control (3,15 A)S1 = Lampa semnalizare tensiuneS2 = Lampa semnal. interventia termicelor teleruptorilorS3 = Lampa semnal. interventie LIMIT2 de sigurantaMV1 = Motorul primului ventilatorMV2 = Motorul celui de al doilea ventilatorMV3 = Motorul celui de al treilea ventilatorMV4 = Motorul celui de al patrulea ventilatorTA = Termostat ambientTF = Clapeta antifoc

Z

Z

Z



 
 
INTRETINERE 
Intretinerea generatorului de aer cald trebuie sa fie incredintata unui centru de asistenta 
autorizat de constructorul arzatorului sau de personal calificat autorizat, conform 
reglementarilor legale. 
Pentru o functionare corecta si sigura a generatorului si pentru  prelungirea duratei sale de viata trebuie 
executate periodic urmatoarele operatiuni: 
ATENTIUNE!  Inainte de a incepe orice interventie pentru intretinere trebuie trebuie intrerupta 
alimentarea electrica generala a generatorului si inchisa alimentarea cu combustibil. 
CURATAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA 
Schimbatorul de caldura trebuie sa fie curatat de funingine si cruste pentru a nu se diminua capacitatea 
sa de schimb termic. 
Curatarea trebuie sa fie facuta la sfarsitul fiecarui sezon de incalzire, sau de mai multe ori, daca 
schimbatorul este murdar sau daca reglementarile locale prevad scadente mai scurte. Daca arzatorul 
porneste greu, cauza poate fi si funinginea care se depune pe schimbator si obtureaza evacuarea ga-
zelor. Formarea de multa funingine poate depinde de cauze diverse, ca: defecte de tiraj, combustibil de
calitate proasta, arzator cu aer insuficient, multe aprinderi si stingeri intr-o perioada scurta etc. 
Pentru curatarea schimbatorului procedati astfel: 
TEVILE DE FUM (10) 
Scoateti panoul frontal si capacul casetei de gaze arse (2). Scoateti generatoarele de turbulenta din tevi 
si curatati tevile la interior. Adunati funinginea prin fata, evitand ca aceasta sa cada in camera de 
ardere. Inainte de a scoate capacul casetei de gaze arse controlati 
integritatea garniturii din fibra de sticla; daca este cazul, inlocuiti-o cu alta 
de aceleasi dimensiuni si caracteristici. 
Scoateti tubul de racord la cos (8) si curatati caseta de gaze arse posteri- 
oara (9). 
CAMERA DE ARDERE 
Scoateti arzatorul de pe placa sa (4). 
Curatati de funingine si cruste peretii exteriori. 
Controlati camera de ardere sa nu aibe stricaciuni. 
Controlati ca garnitura placii port-arzator si cele patru garnituri de pe gura 
camerei de ardere sa se prezinte in bune conditiuni; daca nu, inlocuiti-le 
cu garnituri din acelasi material. 
Nota:  Toate garniturile sunt lipsite de azbest si in conformitate cu normele CE. 
Daca apare umiditate in funingine aceasta inseamna condensarea vaporilor de apa din gazele arse, care 
pot coroda schimbatorul de caldura. Pentru evitarea acestui defect este necesar ca temperatura gazelor 
arse evacuate sa fie intotdeauna deasupra punctului de condens. 
CURATAREA FILTRULUI PRIZEI DE AER 
Filtrul este un accesoriu optional. 
Un filtru murdar, reduce trecerea aerului, crescand temperatura de iesire, reducand schimbul termic si 
randamentul generatorului. De aceea este foarte important sa curatati filtrul cel putin odata pe zi. 
Pentru curatare procedati astfel: 
- Scoateti filtrul din casa filtrului; 
- Scuturati-l pentru ca sa cada pulberea grosiera; 
- Suflati filtrul cu aer comprimat, in contracurent; 
- Periodic, spalati filtrul cu apa calduta cu detergent; uscati-l si repuneti-l in lacasul sau. 
ATENTIUNE!  Dupa ce l-ati spalat de circa trei ori, filtrul trebuie inlocuit cu unul nou, cu 
aceleasi caracteristici. 
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INTRETINEREA GRUPULUI DE VENTILATIE 
- Controlati periodic, cel putin odata la inceputul fiecarui sezon, alinierea corecta a fuliilor si curelelor 
de transmisie ca si uzura acestor curele; daca e cazul inlocuiti-le cu curele de aceleasi dimensiuni. 
- Controlati intinderea curelelor: cand strangeti cureaua cu ambele maini sageata curelei trebuie sa fie 
de circa 2 -3 cm  (vezi fig. 13). Pentru reglarea intinderii curelei slabiti, iar dupa operatie strangeti la 
loc suruburile saniei motorului (18). 
- Controlati curentul absorbit de motor/-are; curentul (in A) nu trebuie sa depaseasca valoarea 
prezentata la pag 12. 
 
ARZATORUL 
Pentru intretinerea arzatorului conformati-va instructiunilor furnizate de constructorul acestuia; oricum, 
- Verificati etanseitatea conductelor de combustibil. 
- Verificati etanseitatea si starea corespunzatoare ale cosului si tubulaturii de gaze arse. 
 
ANALIZA DE COMBUSTIE 
Cel putin odata la inceputul fiecarui sezon de incalzire, daca normele nu prevad perioade mai scurte, 
faceti o analiza a combustiei; inregistrati rezultatul analizei in LIVRETUL CENTRALEI sau in     
LIVRETUL INSTALATIEI. 
Nota:  In cele doua livrete mentionate mai sus vor fi inregistrate si toate componentele inlocuite. 
 
TABELA RECAPITULATIVA A PERIOADELOR MINIME DE INTRETINERE 
PERIOADA MINIMA TIPUL DE INTRETINERE PERIODICA 
Cel putin odata pe zi 
 
Cel putin odata la inceputul  
unui sezon de incalzire 

- Curatarea filtrelor de aer (daca exista) 
 
- Curatarea si controlul general al schimbatorului de caldura 
- Curatarea si controlul general al grupului de ventilatie 
- Controlul functionarii componentelor electrice si de siguranta 
- Analiza combustiei, daca normele nu prevad perioade mai scurte 

 
. 
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IDENTIFICAREA DEFECTELOR 
Utilizati tabela de mai jos pentru identificarea defectelor care pot aparea. Daca nu puteti remedia 
problema cu solutiile propuse in tabela, incercati sa identificati care parte a aparatului nu functioneaza 
sau nu functioneaza bine si apelati la personal specializat sau la un centru autorizat de fabricant. Cand 
in paragraful -REMEDII- gasiti cuvantul ”Chemati...”, aceasta inseamna ca trebuie chemat personal 
calificat sau centrul de asistenta; in acelasi timp, ca trebuie sa opriti complet generatorul. 
PROBLEMA CAUZA (C)                              REMEDIUL (R) 

C: Tabloul electric nu este sub tensiune 
R: Controlati daca intrerupatorul general amonte de panoul de 
comanda este cuplat 

1) Intrerupatorul general este pe -I- 
si comutatorul pe poz. -VENTILA- 
TIE-, dar lampa semnalizare tensiu- 
ne nu este aprinsa iar grupul ventila- 
tor nu functioneaza 

C: Siguranta fuzibila pe circuitul de control este arsa 
R: Schimbati siguranta cu una noua de aceeasi valoare 

2) Ca la punctul 1), in plus lampa 
INTERVENTIE TERMICA A TE- 
LERUPTORULUI este aprinsa 

C: A intervenit termica teleruptorului scotand tensiunea moto-
rului 
R: Pentru rearmare stingeti intrerupatorul general (IG), deschi- 
deti capacul panoului electric si apasati butonul termicii tele-
ruptorului 
C: Termostatul de ambient sau orologiul sunt gresit conectate 
R: Chemati pentru a fi reparat sau inlocuit 
C: Arzatorul este defect 
R: Chemati, pentru a fi verificat arzatorul 

3) Cu intrerupatorul general pe -I-, 
lampa de tensiune aprinsa, comuta- 
torul pe -INCALZIRE- si termo-
statul de ambient cuplat, arzatorul 
nu porneste C: A intervenit termostatul de maxim LIMIT 

R: Trebuie asteptat ca aerul sa scada la circa 65°C 
4) Ca la pt. 3), dar lampa -INTER- 
VENTIE LIMIT DE SIGURANTA
este aprinsa 

C: A intervenit LIMIT2 de siguranta pentru ca aerul la iesire 
este supraincalzit 
R: Pentru rearmarea arzatorului procedati ca la pag. 16 

5) Ca la pt. 3), dar dupa faza de 
prespalare arzatorul intra in blocaj si 
nu se formeaza flacara 

C: Arzatorul este defect sau, poate, nu mai are combustibil 
R: Chemati furnizorul sau serviciul de asistenta al construc-
torului arzatorului 
C: FAN este reglat prea sus 
R: Reglati-l la 35°C 
C: FAN este defect 
R: Chemati, pentru a fi inlocuit 
C: Temperatura aerului la iesire este sub 0°C 
R: Incercati sa cresteti aceasta temperatura 

6) Arzatorul functioneaza dar grupul 
de ventilatie intarzie sa porneasca iar 
dupa ce pleaca, porneste si se 
opreste in continuare  

C: Debit redus de gaze / motorina 
R: Chemati serviciul de asistenta autorizat al arzatorului 
C: Termica teleruptorului a intervenit din cauza absorbtiei unui 
curent mai mare decat cel de pe placa de timbru a motorului 
R: Rearmati termica, conform pt. 2) 

7) Arzatorul functioneaza dar venti-
latorul si dupa faza de incalzire, nu 
porneste; se aprinde lampa -INTER- 
VENTIA TERMICII TELERUPT.- C: Motorul/arele electric/e este/sunt arse; sau exista un contact 

defect; sau rulmentii sunt blocati 
R: Chemati, pentru a fi verificat tot grupul de ventilatie 

8) In timp ce functioneaza, arzatorul 
se opreste inaintea interventiei 
termostatului de ambient sau orolo-
giului 

C: A intervenit LIMIT 
C: A intervenit LIMIT2 de siguranta (in acest caz se aprinde 
lampa corespunzatoare pe tabloul de comanda) 
R: Rearmati arzatorul (vezi pag. 16) 
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