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INSTRUCŢIUNI GENERALE
Manualul de instalare, exploatare şi întreţinere constituie parte integrantă şi esenţială a produsului şi trebuie să fie livrat utilizatorului. Înainte de utilizare citiţi cu atenţie prezentul manual.
Avertismentele conţinute în acest manual se adresează atât utilizatorului cât şi personalului care
se va ocupa de instalarea şi punerea în funcţiune a produsului.
Pentru o consultare ulterioară, este obligatorie păstrarea manualului cu instrucţiuni de folosire
în locuri uşor de găsit de utilizator.









Instalaţiile care funcţionează cu gaz nu pot fi manevrate de către persoane cu dezabilităţi sau cele
care nu au fost instruite despre modul de folosire a acestora şi a normelor contra incendiilor;
Instalarea trebuie să se efectueze conform normelor în vigoare, respectând instrucţiunile producătorului menţionate în prezenta carte tehnică;
Instalarea greşită poate produce pagube materiale şi vătămări corporale, pentru care nu este răspunzătoare firma producătoare;
După îndepărtarea ambalajului verificaţi integritatea echipamentului; În cazul în care există dubii asupra furniturii, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă furnizorului;
În cazul unei defecţiuni sau a unei funcţionări necorespunzătoare, opriţi arzătorul, şi nu încercaţi să-l reparaţi sau să interveniţi direct asupra lui;
Adresaţi-vă numai personalului calificat (service-ului) ;
Eventualele reparaţii trebuie efectuate numai de Service-ul autorizat de firma producătoare, utilizând numai piese de schimb originale;
Operaţiile de întreţinere trebuie să se efectueze respectând indicaţiile firmei producătoare.
ATENŢIE !
Nerespectarea celor de mai sus poate afecta funcţionarea arzătorului în condiţii de siguranţă.

INSTRUCŢIUNI SPECIFICE ARZĂTOARELOR
Pentru a garanta eficienţa arzătorului şi pentru corecta sa funcţionare, este obligatoriu să se respecte următoarele:
 Acest arzător trebuie utilizat numai în scopurile pentru care a fost proiectat. Orice altă utilizare
este considerată improprie şi deci periculoasă (exemplu: nu se foloseşte la sobe de gătit);
 Arzătorul trebuie instalat într-un spaţiu corespunzător, cu deschiderile minime de aerisire prevăzute de normele în vigoare şi necesare pentru obţinerea unei arderi perfecte;
 Înainte de a racorda arzătorul, asiguraţi-vă că parametrii de pe eticheta acestuia corespund celor
ale reţelei de alimentare cu combustibil;
 Nu acoperiţi fantele de aspiraţie;
 Dacă arzătorul este vândut sau transferat unui alt proprietar sau dacă este montat pe altă sobă,
cartea tehnică trebuie să însoţească obligatoriu arzătorul, astfel încât să poată fi consultată de noul proprietar sau de instalator;
 În cazul în care se decide scoaterea definitivă din funcţiune a arzătorului, va trebui sa se efectueze operaţiile de închidere a alimentării cu combustibil acţionând asupra robinetului de izolare
din amonte de arzător.
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INSTRUCŢIUNI SPECIALE
Înainte de montare asiguraţi-vă dacă:
 Soba permite montarea portiţei;
 Dimensiunile focarului sunt egale sau mai mari decât dimensiunile minime recomandate de producător.
După montare asiguraţi-vă dacă:
 Persoana care a realizat instalarea a fixat bine portiţa arzătorului pe sobă cu suruburi şi arzătorul este fixat pe portiţă;
 Racordul (conducta) de alimentare cu gaz este fixat rigid, şi că aceasta nu produce solicitări
mecanice asupra arzătorului.
Înainte de prima punere în funcţiune a arzătorului, se vor efectua următoarele verificări
de către personalul specializat:







Circuitul de alimentare şi rampa de gaz sa fie în conformitate cu normele şi prescripţiile în
vigoare;
Toate racordurile de gaz sa fie etanşe;
Arzătorul trebuie să fie alimentat numai cu tipul de combustibil pentru care a fost reglat;
Presiunea de alimentare cu combustibil să fie conformă cu valorile indicate pe eticheta arzătorului;
Instalaţia de alimentare cu combustibil să fie dimensionată corespunzător pentru debitul necesar arzătorului şi să fie dotată cu toate dispozitivele de siguranţă şi control cerute de normele în
vigoare;
Aparatul să fie instalat pe sobe amplasate în încăperi aerisite şi de dimensiuni care să asigure o
buna circulaţie a aerului, conform normelor în vigoare, pentru a obţine o ardere perfectă.

La prima punere în funcţiune a arzătorului, şi cel puţin o dată pe an, chemaţi personalul
calificat pentru a efectua următoarele operaţii care vor fi menţionate în procesul verbal de punere în funcţiune, respectiv în procesul verbal de verificare:
 Efectuarea controlului arderii, pentru a evita formarea gazelor de ardere nocive şi poluante peste limitele permise de normele în vigoare;
 Verificarea funcţionării dispozitivelor de reglare şi siguranţă;
 Verificarea stării suprafeţei exterioare a sobei, să nu existe crăpături şi fisuri;
 Verificarea corectei funcţionări a canalului de evacuare a gazelor arse (curăţarea şi eliminarea
eventualelor materiale care să obstrucţioneze coşul de evacuare gaze arse ).




După punerea în funcţiune respectaţi următoarele:
Nu utilizaţi conductele de gaz pentru realizarea împământării aparatelor electrice;
Nu acoperiţi gurile de aerisire ale încăperii în care este instalat aparatul utilizator de gaz pentru
a evita situaţii periculoase, cum ar fi formarea unor amestecuri de gaze toxice şi explozive;
În cazul unei absenţe prelungite a consumului, închideţi robinetul principal de alimentare cu
gaz al arzătorului.
ATENŢIE !

În prezenţa mirosului de gaz:
- Nu acţionaţi asupra întrerupătoarelor electrice, a telefonului sau a oricărui alt aparat care poate produce scântei;
- Deschideţi imediat uşile şi ferestrele pentru a produce curenţi de aer care să ventileze încăperea;
- Închideţi robinetele de gaz;
- Solicitaţi imediat intervenţia personalului calificat.
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ATENŢIE !







Arzătoarele de tip AGB pot fi manevrate numai de persoane care cunosc modul de folosire. La
constatarea oricăror nereguli, cum ar fi :
- nefuncţionarea arzătorului, deşi există presiune de gaz;
- scăpări de gaze ;
- arzătorul degajă fum;
- apariţia unui miros neplăcut emanat în jur;
se decuplează arzătorul şi se închide robinetul de gaz.
Dacă flacăra se stinge de la sine, arzătorul poate fi repornit (după 3 minute), dar dacă fenomenul
se repetă în mod frecvent, trebuie consultat un specialist. In acest timp utilizarea arzătorului este
interzisă.
Reparaţiile de orice natură se efectuează numai de personal autorizat.
De consecinţele nerespectării instrucţiunilor de utilizare este răspunzător deţinătorul aparatului.
În cazul constatării defecţiunilor de altă natură solicitaţi specialiştii echipei de service.

SPECIFICAŢII TEHNICE
CARACTERISTICI TEHNICE
În tabelul nr. 1, sunt prezentate caracteristicile tehnice ale arzătorului tip AGB.

Tabelul nr. 1: Caracteristici tehnice ale arzătoarelor tip AGB
Dimensiuni de gabarit [mm]
Înălţime: 151±2
Lăţime: 160±2
Lungime: 480±2
20 mbar SR 3317 - 2003
Combustibil utilizat / presiunea Gaz natural (GN)
de alimentare
Gaz petrolier lichefiat (GPL)
30 mbar STAS 66 – 78
Clasa de eficienţă a aparatului
1
Temperaturi limită de
8 ÷ 33
intervenţie ale termostatului [ºC]
Masa produsului [kg]
1,2 ± 0,1
Racord alimentare
Racord olandez cu cot G3/8
Focar: dimensiuni minime [mm]
Înălţime: 250
Lăţime: 300
Lungime: 350
Materialul focarului
Metalic sau ceramic
Depresiunea în focar
5÷10 mmH2O
PERFORMANŢE GARANTATE
Prin construcţia sa arzătorul asigură:
 Randament de ardere: minim 98%;
 Coeficientul de exces de aer: maxim garantat =1,35;
 Conţinutul de CO în produsele de ardere (=1): < 0,1 %;
 Lăţimea maximă a flăcării: 65 mm;
 Înălţimea maximă a flăcării: 75 mm;
 Timp de siguranţă:
- la deschidere:
minim 10 sec;
- la închidere:
maxim 60 sec.
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TIPURI CONSTRUCTIVE
Tabelul nr. 2: Tipuri constructive ale arzătoarelor tip AGB
Nr.
Tip valvă
Putere [Kw] Consum nominal [Nm3/h]
crt.
1.
630 Eurosit
10
1
2.
630 Eurosit
16.5
1.65
3.
630 Eurosit
15
1.5
4.
630 Eurosit
10
1

Cod arzător
AGB1-L
AGB1.65-L
AGB1.5-L-500
AGB1-C

OBSERVAŢII:
1. Valorile din tabelul 2 au fost calculate pentru puterile calorifice inferioare ale gazelor;
2. Debitul nominal de combustibil se consideră debitul în condiţii de stare normală, la deschiderea maximă a robinetului de reglare.

DESCRIERE
DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ
Arzătorul model AGB este un aparat de uz neindustrial destinat încălzirii locuinţelor care realizează funcţii de aprindere, ardere şi protecţie.
Prin construcţia sa este un produs cu un finisaj superior, realizat într-o construcţie monobloc,
simplu de utilizat şi întreţinut şi cu o funcţionare economică. Arzătoarele funcţionează cu aer aspirat
prin efectul ejecţiei gazului combustibil şi tirajului în focar cu depresiune.
În figura 1. sunt prezentate principalele componente ale arzătorului, iar în figura 2. este prezentată portiţa care se livrează odată cu arzătorul şi prin intermediul căreia arzătorul se montează pe sobă.
Elementele de siguranţă şi automatizare incluse asigură:
 Închiderea circuitului de alimentare la întreruperea alimentării cu gaz;
 Reglarea temperaturii de intervenţie în intervalul 8ºC ÷ 33ºC;
 Protecţie la tiraj mic (coş înfundat), prin întreruperea alimentării.
 Reglarea presiunii prin intermediul regulatorului inclus în electrovalvă.
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
Prin racordul de alimentare (11) gazul este condus la ventilul electromagnetic, (valva EUROSIT 630).
Curentul de gaz este obturat de către o supapă normal închis, acţionată de către un electromagnet. Deschiderea supapei se realizează manual, prin rotirea butonului (5) spre stânga în poziţia marcată , după care acesta se apasă şi se menţine cca. 10 secunde. În acest mod se permite accesul gazului
la arzătorul pilot.
Aprinderea arzătorului pilot se face prin apăsarea şi eliberarea butonului (6), al brichetei piezoelectrice. Scânteia se va produce între electrodul de aprindere (4), şi arzătorul pilot (3).
Flacăra pilot încălzeşte termocuplul (10) care generează o tensiune electromotoare. Circuitul
electric se închide prin electomagnetul valvei de comandă şi menţine astfel supapa deschisă. În acest
mod este permis accesul gazului către a doua valvă (de lucru) care este comandată de către un termostat montat în interiorul carcasei care închide sau deschide accesul gazului către tubul arzătorului (1).
Reglarea temperaturii de comandă a arzătorului se face de la butonul (5).
Oprirea arzătorului principal, se realizează automat la atingerea temperaturii reglată de termostat, montat în carcasa aparatului. Chiar dacă arzătorul principal se opreşte, flacăra pilot continuă să ardă.
Astfel arzătorul principal va reporni din nou după atingerea limitei inferioare reglate prin termostat.
Dacă se întrerupe alimentarea cu gaze flacăra pilot se va stinge, termocuplul nu va mai asigura tensiunea electromotoare iar valva se va închide. Repornirea arzătorului se face doar dacă se repetă procedura de pornire. Pentru rearmare, trebuie reluat ciclul de aprindere după un interval de minimum 3 minute.
Oprirea manuală a arzătorului se face de la robinetul de izolare din amonte de arzător sau prin
rotirea spre dreapta a butonului (5) până pe poziţia de “0”, (poziţia de zero de pe fig. 3.).
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Fig. 1 – Arzător tip AGB liniar
1. Arzător universal din oţel inoxidabil care include tubul Venturi; 2. Termocuplu; 3. Arzător pilot;
4. Electrod aprindere; 5. Buton combinat pentru acţionarea termostatului şi aprinderea arzătorului
pilot; 6. Bricheta piezoelectrică; 7. Piuliţă fixare carcasă; 8. Carcasă; 9. Şasiu care
cuprinde toate părţile active ale arzătorului şi blocul de automatizare; 10. Distanţier
pentru fixarea pe portiţă; 11. Racord olandez cu cot

Fig. 2 – Portiţă montată
1. Portiţă arzător; 2. Şuruburi fixare; a) Găuri fixare distanţiere; b) Gaură filetată
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Protecţii:
Situaţii în care arzătorul principal se opreşte automat în condiţii de siguranţă.
- protecţie la oprirea gazului metan sau presiune foarte scăzută
Arzătorul opreşte, blocând accesul gazului spre arzător, la revenirea acestuia necesitând o reaprindere conform instrucţiunilor de pornire.
- protecţie la tiraj defectuos
Arzătorul opreşte. Este blocat accesul gazului către arzătoare (pilot şi principal) în cazul în care
evacuarea gazelor spre coş este oprită, tirajul este mic sau foarte mare. Se poate reaprinde numai după
înlăturarea cauzelor care le-a produs.
Sobele de teracotă funcţionează doar racordate la un coş care facilitează tirajul gazelor rezultate
în urma arderii (dioxid de carbon - CO2, apă – H2O, oxid de carbon – CO, oxid de azot – NO). Tirajul
fiind natural, acesta înseamnă că evacuarea începe să funcţioneze în momentul apariţiei sursei de căldură şi se opreşte (diminuează) la dispariţia acesteia sau ca urmare a unei cauze mecanice (înfundarea canalului de evacuare gaze, a legăturii dintre sobă şi coş sau ca urmare a curenţilor turbionari de la nivelul coşului datoraţi clădirilor învecinate sau profilului geografic al zonei).
Depresiunea în camera de ardere la o sobă trebuie să fie de 5 ÷ 10 mm H 2O. Aceasta presupune
că tirajul sobei este foarte bun, orice valoare diferită de aceasta implică defecţiunile de tiraj pe care le
vom descrie în continuare.
a) lipsă tiraj sau tiraj insuficient
Poate apare în cazul:
 blocării coşului sau prin desprinderi de tencuială, cărămizi, etc. sau obstrucţionării căii de acces
de la sobă la coş prin materialele rezultate la curăţarea coşului şi neverificării acestuia în urma acestor operaţiuni.
 exploatării nesupravegheate ce poate duce la temperaturi foarte mari ceea ce conduce la desprinderea materialului de legătură a fumurilor, blocând căile de acces.
 construcţiei defectuoase când nu sunt echilibrate corect circuitele din interior.
 conectării la acelaşi coş a mai multor sobe decât a fost proiectat coşul respectiv.
b) tiraj mare sau foarte mare
Tirajul unei sobe este mare atunci când interiorul acesteia nu mai este corespunzător.
 Soba a fost supraîncălzită, lutul de legătură dintre cărămizile care formează circuitul focarului
s-a ars devenind sfărâmicios. Prin încălzirea în mod nesupravegheat de la temperaturi joase la temperaturi foarte înalte se produc dilatări şi contracţii nepermise, lutul respectiv începe să cadă provocând fisuri. Aceste fisuri conduc la scurtarea circuitului din sobă, respectiv creşterea vitezei gazelor
fierbinţi.
 Soba nu a fost transformată de la combustibilul „LEMN” la combustibilul „GAZE NATURALE”.
 Soba a fost construită sau refăcută defectuos.
MARCARE
Pe partea laterală a aparatului este fixată o etichetă, care cuprinde:
denumirea producătorului
denumirea produsului
seria şi anul de fabricaţie
puterea termică nominală
clasa de eficienţă
tipul de gaz şi presiunea
nominală de alimentare
- consum (m³/h)
- marcaj CE.
-
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Pe partea superioară a aparatului este fixată o etichetă, ca cea din imaginea de mai jos:

INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALARE
Înainte de a trece la operaţia de instalare citiţi cu atenţie recomandările din capitolul Instrucţiuni de
utilizare.
Instalarea arzătorului se face doar de către personal specializat.
În condiţiile normale de instalare a arzătorului, la funcţionarea în întreg domeniul de utilizare,
flacăra trebuie:
- să fie stabilă;
- să nu se întoarcă la presiunea minimă de admisie, la 10% din presiunea nominală de admisie, nici chiar la stingere;
- să nu se rupă la presiunea maximă de admisie.
La o întrerupere accidentală a gazului, reluarea ciclului de aprindere trebuie să se facă după
trecerea unui timp de ventilare a focarului de minimum 3 minute (min. 5 ori volumul focarului).
Incinta în care funcţionează arzătorul va fi legată în mod obligatoriu la un coş pentru evacuarea
gazelor arse şi care va trebui să aibă un tiraj corespunzător ( 5 ÷ 10 mmH2O).
La instalare se verifică pe eticheta (amplasată la partea laterală) felul gazului pentru care este
reglat arzătorul.
Racordarea arzătorului la unul din gazele menţionate trebuie să se facă în strictă conformitate
cu prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale (NT-DPE-01/2004).
Conform art. 8.6 din NT-DPE-01/2004:
Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă
condiţia: 15m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.
Conform art. 8.2 din NT-DPE-01/2004:
Condiţii tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor
naturale combustibile:
volumul minim al încăperilor va fi:
- 18,0 m3 pentru încăperi curente;
- 7,5 m3 pentru bucătării, băi şi oficii;
- 5,0 m3 pentru bucătării din construcţii existente, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 8.6.
Montarea arzătorului presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Verificarea încăperii;
2. Verificarea şi pregătirea sobei;
3. Montarea arzătorului;
4. Racordarea la circuitul de gaz;
5. Punerea în funcţiune a arzătorului;
6. Reglarea arzătorului.
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VERIFICAREA ÎNCĂPERII
Se vor crea OBLIGATORIU condiţii de ventilaţie şi aerisire la încăperile care nu au gemuri
sau la care s-au montat geamuri şi uşi termopane ori acestea sunt blocate.
Aparatul se instalează pe sobe plasate în încăperi cu aerisire (prevăzute cu grilă de intrare a aerului
proaspăt minim 100 cm²).
VERIFICAREA ŞI PREGĂTIREA SOBEI
În anotimpul rece, la temperaturi sub zero grade, pe perioada când se face aerisirea camerei,
butonul de termostat se aduce sub poziţia „1” pentru a se evita funcţionarea sobei pe această perioadă.
Arzătorul va fi instalat în incinte închise (sobe pentru încălzit), prevăzute cu coş pentru evacuarea gazelor arse cu o secţiune minima de 120 cm², şi o înălţime de minim 5m de la sol.
Sobele se verifică să nu prezinte fisuri.
Obligatoriu se va chitui orice fisură apărută la suprafaţa sobei!
Dacă sobele au fost prevăzute cu şibăre acestea se îndepărtează iar orificiile se obturează.
Dacă soba a fost prevăzută cu portiţă se demontează partea mobilă şi se păstrează rama acesteia.
În cazul în care soba a fost prevăzută cu un alt tip de arzător, orificiul în care a fost montat
acesta se închide etanş folosind un dop din material ceramic şi chituit corespunzător (cu argilă).
MONTAREA ARZĂTORULUI PE SOBA
Montarea arzătorului presupune fixarea pe rama portiţei focarului prin intermediul plăcii de
adaptare (portiţa), cu care este dotat.
Pentru montarea arzătorului pe sobă se vor parcurge următoarele faze:
 se demontează uşiţa existentă scoţîndu-se axul cu care se fixează;
 se demontează de la instalaţie şi se scoate din sobă vechiul arzător din fontă;
 se repară locul unde a fost înţepată soba pentru trecerea vechiului arzător în camera de ardere,
atât interior cât şi exterior. În exterior se montează dopul ceramic acordându-se atenţie la adaptarea găurii faţa de diametrul dopului;
 se va chitui cu argilă şi se va verifica să nu rămână fisuri;
 se fixează placa de adaptare în locaşul ramei existente pe sobă;
 se centrează portiţa de adaptare în locaşul ramei, de obicei se aşează la partea de sus;
 cu o cheie de 16 se strâng uşor şuruburile M12 pentru a lăsa câte un semn pe marginea interioară a
ramei;
 la semnele lăsate anterior, cu un burghiu de Ø6 se vor practica nişte locaşe de fixare, adânci de
aproximativ 2 ÷ 3 mm;
 se fixează din nou placa de adaptare, având grijă ca cele două şuruburi să se centreze în loca şurile practicate. Se strâng cu grijă fără a se forţa, cele doua şuruburi pentru fixarea definitivă a
plăcii de adaptare;
 se desfiletează piuliţa (7) de fixare şi se îndepărtează carcasa (8) ;
 se introduce arzătorul în sobă, având grijă să nu se lovească tubul, termocuplul, arzătorul pilot,
electrodul de aprindere sau conducta care alimentează pilotul;
 se poziţionează distanţierele (10), în urechile de prindere de pe portiţă până în momentul în
care umărul acestora tamponează portiţa;
 se roteşte arzătorul cca. 5º în sens antiorar până în momentul în care distanţierele tamponează şi
lateral;
 se blochează şasiul arzătorului prin strângerea şurubului M5×14, livrat odată cu arzătorul. Şurubul se montează prin gaura din partea dreapta jos din şasiu, căreia îi corespunde gaura filetată
M5 din portiţă;
 se montează carcasa (8) şi se fixează cu piuliţa (7).
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RACORDAREA LA CIRCUITUL DE GAZ

ATENŢIE !
Înainte de a trece la operaţiile de racordare şi de punere în funcţiune citiţi cu atenţie recomandările din capitolul Instrucţiuni de utilizare.
Racordarea şi punerea în funcţiune a arzătorului se face doar de către personal autorizat, cu respectarea normelor în vigoare.
Racordarea sursei de gaz se poate executa pe ambele parţi (stânga, sau dreapta) în funcţie de
posibilităţile de montare.
Racordarea arzătorului se face rigid, cu ţeavă metalică. După racordare se va fixa ţeava de alimentare de peretele sobei cu ajutorul unei bride, astfel încât să fie asigurată rigiditatea montajului.
Se verifică să nu se scurtcircuiteze electrodul de aprindere (se verifică buna funcţionare a brichetei).
După efectuarea operaţiei de racordare se verifică etanşeitatea îmbinărilor cu emulsie de apa şi
săpun
ATENŢIE !
Este interzisă verificarea etanşeităţii îmbinărilor cu flacără !

INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA ARZǍTORULUI
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A ARZǍTORULUI
Pentru pornirea arzătorului, se parcurg următoarele etape:
1. Aprinderea arzătorului pilot;
2. Aprinderea arzătorului principal;
Poziţia arzătorului pe oprire generală

Fig. 3 – Vedere a butonului în poziţia ”oprit”
TRT
BT
TAP
POG
BPZ

– poziţii pentru diferite trepte de reglaj a butonului termostat
– buton termostat
– poziţia de aprindere a arzătorului
– poziţia de zero (oprire generală a arzătorului)
– butonul de aprindere piezoelectrică
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Aprinderea arzătorului pilot










Fig. 4 – Vedere a butonului în poziţia ”aprindere”
Se deschide robinetul de gaz;
Se roteşte spre stânga în poziţia marcată , se apasă şi se menţine astfel butonul (BT), cca.
5 ÷ 10 secunde;
După acest timp se apasă de 2 ÷ 3 ori butonul pentru a obţine scânteia de aprindere. La fiecare
apăsare se obţine o scânteie;
Arzătorul pilot (flacăra de veghe) trebuie sa se aprindă, sa aibă trei ramuri şi lungimea de 3 ÷ 4 cm;
Dacă după întreruperea gazului sau după o intervenţie la instalaţia de gaz, arzătorul nu se aprinde, înseamnă că a rămas aer pe conducte şi va trebui reluată operaţia de aerisire şi de aprindere.
După aprinderea arzătorului pilot menţineţi apăsat butonul de armare (BT) a termocuplului
timp de 10 ÷ 20 secunde;
Se eliberează butonul iar arzătorul pilot trebuie să se menţină aprins;
Daca nu se automenţine, se reia ciclul de aprindere după trecerea unui interval de minim 3 minute.

Aprinderea arzătorului principal
 Pentru aprinderea arzătorului principal se roteşte butonul (BT), spre stânga în una dintre poziţiile
marcate 1 ÷ 7.
PROGRAMAREA TEMPERATURII DIN ÎNCAPERE
POZIŢII DE REGLAJ A TERMOSTATULUI

Fig. 5 – Vedere a butonului în poziţia ”reglare”
Reglarea se face prin rotirea butonului termostat (BT), în plaja domeniului 1 ÷ 7, cărora le corespund valori ale temperaturii camerei cuprinse între 8 ÷ 33 °C, măsurată în zona şi la nivelul unde este montat arzătorul.
Sonda de măsura este amplasată în corpul acestuia şi măsoară de fapt, temperatura aerului
aspirat pentru ardere la nivelul arzătorului.
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Pentru valori de temperatură mai mari butonul se roteşte spre stânga, (în sens invers acelor de
ceasornic) parcurgând însemnele 1, 2, 3 ÷ 7 de pe butonul de reglaj. Pentru valori mai mici butonul se
roteşte spre dreapta, (în sens invers acelor de ceasornic). În momentul rotirii acestui buton în domeniul
de reglaj se va auzi un ”clanc” iar locul unde s-a auzit indica temperatura din încăpere din zona arzătorului. Dacă butonul se roteşte spre stânga deci spre valori mai mari de temperatură după acel ”clanc”
va cupla arzătorul principal. La rotirea spre dreapta butonul va trece din nou prin punctul unde se
găseşte temperatura din încăpere (de funcţionare) şi va decupla.
Butonul nu a fost inscripţionat direct în valori de temperatură deoarece locul de montaj al
acestor arzătoare este ales în funcţie de soba pe care se instalează şi ţinând cont de factorii care pot
concura la pierderile de căldura din încăpere (temperatura din camerele învecinate, construcţia şi tirajul
sobei, izolaţia încăperii, poziţia geografică, direcţia vânturilor, uşi care se deschid frecvent, etc.)
poziţia butonului aferentă unei valori de temperatură poate fi diferită de la cameră la cameră.
Corespondenţa numerelor de pe buton cu temperatura de reglare - aferentă poziţiei de montaj:
Poziţie
Temperatură

1
8 °C

2
12 °C

3
16 °C

4
20 °C

5
24 °C

6
28 °C

7
33 °C

Pentru a corela legătura dintre diviziunile de pe buton şi temperatura din cameră este nevoie de o
anumită experienţa pe care o veţi căpăta într-un interval foarte scurt, după montare. Pentru aceasta se va
urmări temperatura măsurată într-un loc în cameră şi diviziunea ce corespunde pe buton. Între două
gradaţii învecinate este o diferenţă de aproximativ de 4ºC. Pentru a obţine o temperatură foarte precisă, în procesul de programare trebuie să ţineţi cont că spaţiul dintre două gradaţii învecinate se poate
diviza (împărţi) în zece parţi, pentru fiecare subdiviziune corespunzându-i 0,4ºC iar pentru poziţionarea butonului se vor folosi obligatoriu aceste spaţii. De exemplu spaţiul dintre 2 si 3 se va citi astfel
2,1; 2,2 ÷ 2,8; 2,9; 3. Spaţiul dintre 3 şi 4 se va citi 3,1; 3,2; 3,3 ÷ 3,9; 4.
Dacă butonul se poziţionează pe 1 se programează ca în încăpere sa fie 8ºC (aceasta la nivelul arzătorului). Poziţia 2 corespunde unei temperaturi de 12ºC, la poziţia 3 corespunde temperatura de 16ºC,
la poziţia 4 corespunde temperatura de 20ºC, la 5 corespunde temperatura 24ºC şi aşa mai departe. Pentru a obţine temperaturi aflate între cele enumerate atunci se va poziţiona intermediar, de exemplu pentru a obţine temperatura de 20,8ºC se va aşeza butonul pe poziţia 4,2 [20 +(2×0,4) = 20,8°C].
ATENŢIE !
Temperatura pe care o măsoară este cea de la nivelul arzătorului, deci este diferită (mai mică
în general) faţa de alt loc din cameră!
OPRIREA ARZǍTORULUI
Pentru perioadele când se deschid ferestrele sau uşile pentru timp mai lung arzătorul se aduce în
starea de aşteptare, adică butonul de reglaj (BT) din fig. 3 se va roti spre dreapta până la porţiunea
liberă sub 1 (rămânând numai flacăra de veghe în funcţiune).
Pentru oprirea totală se roteşte butonul de reglaj (BT) din fig. 3. spre dreapta, în poziţia marcată
, moment în care se va auzi un zgomot asemănător unui întrerupător ”cling” iar alimentarea cu gaz
este întreruptă atât la arzătorul pilot cât şi la arzătorul principal. Dacă se apasă butonul în această
poziţie se va observa ca merge în gol, adică foarte uşor.
Repornirea aparatului se poate face numai după 3 minute de la oprire!
În caz de neutilizare a aparatului pe un interval de timp mai îndelungat se va închide robinetul
de acces al gazului în arzător.
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ATENŢIE!
Cu ocazia racordării iniţiale la gaz sau cu ocazia demontării, arzătorul pilot poate să se aprindă
greu din cauza aerului din conducte. În acest caz trebuie să se elimine aerul ţinând apăsat un anumit
timp pe butonul de armare, înainte de efectuarea operaţiei de aprindere.
ASPECTUL FLĂCĂRII
La arzătorul principal
La o reglare corespunzătoare a presiunii de gaz conform prescripţiilor tehnice (20 mbar pentru
GN respectiv 30 mbar pentru GPL) flacăra va fi de culoare albastră, mai închisă la interiorul flăcării şi
mai deschisă la exterior. Înălţimea flăcării trebuie sa se încadreze în limitele date de constructor. La o
funcţionare normală arzătorul nu trebuie să facă zgomot.
La arzătorul pilot
Flacăra se compune din 3 părţi :
- flacăra care este îndreptată spre arzătorul principal;
- flacăra care menţine cald termocuplul de sesizare flacără;
- flacăra îndreptată spre electrodul de aprindere;
La tiraj normal al sobei, presiune corespunzătoare si reglaj corespunzător al acestui arzător,
flacăra trebuie să fie albastră, calmă, să nu facă zgomot şi cu o lungime de aproximativ de 3 ÷ 4 cm.

ATENŢIE !
În cazul în care soba a fost prevăzută cu un alt tip de arzător, orificiul în care a fost montat acesta
se închide etanş folosind un dop din material ceramic şi chituit corespunzător (cu argilă).
După montarea arzătoarelor de tip AGB soba revine la starea iniţială, adică:
- Se elimină acea înţepare laterală prin care s-a introdus arzătorul clasic trecând în cele mai frecvente cazuri printr-un canal de fum, conducând astfel la eliminarea gazelor nearse în încăpere în cazul
tirajului defectuos, ceea ce poate duce la paralizii sau moarte.
- Arzătorul AGB este montat în poziţia prin care alimentarea unei camere de ardere este normală. În cazul unui tiraj insuficient valva de gaz de pe arzător se va bloca (nu se admit fisuri şi neetanşări la racordul către coş).
- La tiraj mare sau foarte mare flacăra pilot face zgomot, prin deschiderea portiţei acesta
atenuându-se până la dispariţie. La tiraj foarte mare se va stinge flacăra de veghe şi respectiv valva
principală se va bloca.
Recomandări: SE VA REFACE SOBA în ambele cazuri de tiraj.
La tiraj mare o sobă se încălzeşte greu, neuniform şi se răceşte repede, consumul de gaze creşte,
iar cantitatea de căldură acumulată este mică.
La tiraj mic sau insuficient soba se încălzeşte foarte repede, menţine temperatura mai mult, dar
se simte miros înţepător, greu. Totodată apar frecvente stingeri ale arzătorului principal şi apar chiar
degajări de gaz metan.
La funcţionarea normală a sobei portiţa trebuie să fie la temperatura camerei!
În cazul în care tirajul este mic sau sunt probleme cu evacuarea gazelor nearse, portiţă se va
încălzi!
ADAPTAREA ARZĂTORULUI PENTRU GN ŞI GPL
Reglarea arzătorului se realizează de către producător pe stand specializat.
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Când apare necesitatea schimbării combustibilului de alimentare (trecerea de pe GN pe GPL sau
invers), se face adaptarea arzătorului pentru noul combustibil. Operaţia se execută numai de către
personal autorizat, şi presupune înlocuirea ajutajului conform tabelului 3, şi reglarea arzătorului pilot.
Flacăra arzătorului pilot trebuie să fie calmă, de culoare albastră, nezgomotoasă. O flacără puternică poate duce la
distrugerea termocuplului.

Tabelul 3. Debitul de gaz funcţie de diametrul ajutajului
Tip gaz
Diametru ajutaj
Debit nominal de gaz

GN
(gaz natural) - 20 mbar
2,6 mm
1,0 Nm3/h

GPL
(gaz petrolier lichefiat) – 30 mbar
1,6 mm
0,750 kg/h

Ajutajele de schimb se comercializează separat.
DEFECTE POSIBILE
În funcţionare pot să apară următoarele situaţii:
A) Arzătorul pilot nu se aprinde
Asiguraţi-vă că:
1) apare scânteia la electrodul de aprindere;
2) există gaz la pilot (la apăsarea butonului de pornire se aude fâşâitul de gaz).
A1) Cauze posibile
1) dacă tirajul sobei este foarte mare;
2) dacă tirajul sobei este insuficient sau există tiraj invers;
3) după o oprire automată din cauza lipsei de tiraj (capacul de adaptare este cald) după câteva
minute de funcţionare şi la o aprindere normală;
4) dacă presiunea de la reţea este foarte mare.
Dacă condiţiile de la aliniatul A punctele 1) şi 2) sunt îndeplinite şi manevrele de aprindere le
executaţi corect, atunci solicitaţi echipa de SERVICE.
Pentru condiţiile de la aliniatul A1) pct. 1-3 este necesar a se lua măsuri de refacere a sobei.
Pentru condiţiile de la aliniatul A1) pct. 4 se va chema echipa de la distribuţie gaze pentru
verificarea regulatorului de la intrare imobil, eventual înlocuirea acestuia dacă este defect, cu unul de
tipul RTG 25 produs de SC TOTALGAZ SA IAŞI.
B) Arzătorul pilot nu se automenţine
Arzătorul pilot nu se automenţine din următoarele cauze:
- flacăra de veghe este foarte mică, sub 1 cm (normal 3-4 cm);
- lipseşte a treia ramură a flăcării care este îndreptată spre termocuplu (este defectă pălăria
arzătorului pilot);
- tirajul sobei este foarte mare şi rupe flacăra de veghe,
- termocuplu este defect.
ATENŢIE!
Pentru a evita neplăceri mai ales în perioadele foarte friguroase de iarnă, verificaţi periodic vizual, starea şi lungimea flăcării de veghe.
Din cauza prafului din aerul de aspiraţie şi din conducta de gaz există posibilitatea ca în timp, flacăra de veghe să se micşoreze. Dacă sesizaţi că s-a micşorat spre 1 cm lungime anunţaţi din timp echipa
de service.
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C) Arzătorul principal nu se aprinde
Arzătorul principal nu se aprinde în doua cazuri:
1) Butonul de termostat se găseşte poziţionat în domeniul de temperatură inferior celui existent în
încăpere.
Niciodată arzătorul principal nu va porni dacă temperatura din încăpere este mai mare decât cea
programată din butonul de reglaj.
2) Deşi butonul de termostat este poziţionat la un nivel mai mare decât temperatura din încăpere,
la arzătorul principal nu există flacără pentru că presiunea de alimentare cu gaz este foarte mare (mult
mai mare decât ce nominală 20 ÷ 25 mbar.). Dacă presiunea creşte mult peste cea nominală atunci sistemul de protecţie blochează accesul gazului după valva de comandă.
A se anunţa distribuitorul de gaze naturale pentru verificarea regulatorului de la intrare imobil, eventual înlocuirea acestuia dacă este defect, cu unul de tipul RTG 25 produs de SC TOTALGAZ S.A. IAŞI.
D) Arzătorul principal se aprinde dar flacăra este foarte mare sau foarte mică
- Flacăra principală este foarte mică. Cauza: presiunea de alimentare este foarte mică sau
foarte mare faţă de cea nominală.
Este necesar a se verifica la distribuitorul de gaze naturale dacă există o problemă de reţea sau
este necesar a se înlocui regulatorul de la intrare.
- Flacăra principală este foarte mare. Cauza: presiunea de alimentare este mult mai mare
fată de cea nominală.
Este necesar a se verifica la distribuitorul de gaze naturale dacă există o problemă de reţea sau
este necesar a se înlocui regulatorul de presiune de la intrare. Dacă după măsurare se constată că
presiunea este corespunzătoare atunci va fi nevoie să anunţaţi echipa de SERVICE.
În timpul funcţionării, flacăra la arzătorul principal nu trebuie să fie mare şi zgomotoasă pentru
că noxele cresc foarte mult iar consumul va fi exagerat.
PROTECŢII
Situaţii în care arzătorul principal se opreşte automat în condiţii de siguranţă.
- protecţie la oprire a gazului metan sau presiune foarte scăzută
Arzătorul opreşte, blocând accesul gazului spre arzător, la revenirea acestuia necesitând o
reaprindere conform instrucţiunilor de pornire.
- protecţie la tiraj defectuos
Arzătorul opreşte, blocând accesul gazului spre arzător în cazul în care evacuarea gazelor spre
cos este oprită, tirajul este mic sau foarte mare. Se poate reaprinde numai după înlăturarea cauzelor
care le-a produs.
SFATURI PRACTICE PENTRU UTILIZATOR
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Aceste arzătoare asigură protecţie maximă şi o temperatură constantă dacă se vor respecta toate
regulile de punere în funcţiune, exploatare, urmărire, ventilaţie.
Pentru fiecare cameră, în funcţie de mărime, aşezarea faţă de nord-sud, a numărului de pereţi exteriori, a numărului de pereţi învecinaţi cu camere neîncălzite se stabileşte o anumită putere necesară pentru care este obligatoriu să se asigure şi volumul de aer folosit în procesul de ardere.
Pentru a se stabili cu exactitate câtă căldură este necesară pentru încălzirea unei camere există
formule care stabilesc exact acest lucru funcţie de volumul camerei.
Aerul necesar arderii provine de la grilajele de aerisire şi eventualele neetanşeităţi ale uşilor
şi/sau ferestrelor. De aceea trebuie acordată o deosebită atenţie corelării reglării debitului de gaz
în funcţie de mărimea camerei.
Exemplu: Dacă într-o cameră mică se reglează, la arzător un debit mare de gaz, obligatoriu
va fi necesar accesului în încăpere a unei cantităţi de aer mărite.









Nerespectarea acestei recomandări poate duce la deteriorarea tirajului sobei (lipsă tiraj sau
tiraj mic), acumulării gazelor arse ce nu mai pot fi evacuate, şi poate duce la stingerea flăcării
şi încălzirea capacului de adaptare.
O cameră rece (8 ÷ 10°C) nu poate fi încălzită în câteva minute cu ajutorul sobelor de teracotă.
Pentru aceasta sunt necesare ore sau chiar zile, funcţie de mărimea camerei. Este necesar să se
regleze debitul de gaz la o putere medie iar încălzirea să se facă din aproape în aproape, evitându-se astfel supraîncălzirea exagerată a sobei sau supunerea acesteia la diferenţe mari de temperatură ce ar avea ca efect distrugerea fumurilor!
Alegerea poziţiei butonului de reglaj a temperaturii se face conform instrucţiunilor.
Poziţia butonului de alegere a temperaturii este definitivă şi nu se corelează în funcţie de temperatura din exterior sau anotimpuri; Dacă poziţia butonului de programare a temperaturii a fost
stabilită exact pentru temperatura dorită şi această temperatură s-a menţinut pe o perioadă mai
mare de timp, această poziţie va rămâne definitivă.
Exemplu: Dacă afară este cald şi implicit în încăpere temperatura este superioară celei programate, arzătorul principal nu va funcţiona. Dacă afară temperatura scade, respectiv temperatura din încăpere va scade sub cea programată, arzătorul principal va primi comanda de la
termostat, şi va funcţiona până ce temperatura la nivelul arzătorului se va echilibra cu cea
programată. Deci, în perioada când în exteriorul clădirii este cald, arzătorul va funcţiona numai pe flacăra de veghe (eventual va funcţiona foarte puţin), iar când afară este frig arzătorul
va porni de mai multe ori pe zi.
La aprinderea focului într-o sobă rece, până la încălzirea canalelor de fum, mai ales dacă focul
este reglat la un debit foarte mare, există posibilitatea apariţiei de gaze calde la vizor. La o sobă
normală cu tiraj bun aceste gaze calde de la vizor dispar după câteva minute.
Încălzirea unei sobe de teracotă se face cu focul moderat, pe o perioadă de timp mai mare, pentru a exista o corelare între căldura produsă, cea acumulată şi cea disipată către cameră. Dacă
focul este mare sau foarte mare, cantitatea de căldură produsă în plus va fi evacuată pe coş, iar
soba va fi supusă la temperatură mare, fapt ce va duce la deteriorări ale acesteia.

INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE
Ori de câte ori este nevoie se va curăţa cu o pensulă praful şi scamele ce se depun pe gri lajul de aspirare ale arzătorului sau plăcii de adaptare.
Curăţarea trebuie să se extindă pentru următoarele subansamble :
- aprinzător piezoelectric;
- ţeavă flacără pilot şi termocuplu;
- duze arzător de gaz şi armături;
- subansamblu valvă automatizare;
- se va avea grijă să se curăţe cu un aspirator şi locaşul camerei de cenuşar.
Este recomandat să se efectueze lucrări de curăţare ale arzătorului înainte de intrarea în
anotimpul rece.
 Se verifică etanşeitatea alimentării cu gaze;
 Se curăţă arzătorul de eventualele depuneri;
 Se verifică vizual flacăra de veghe, să aibă dimensiunile recomandate.
Acestea nu sunt activităţi cu caracter de garanţie.

INSTRUCŢIUNI PENTRU TRANSPORT
Manipularea se face cu grijă, fără şocuri, izbituri, care pot duce la deteriorarea produselor şi a
ambalajelor.
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Depozitarea se va face în încăperi închise la temperatura mediului ambiant între -5 ÷ 40 ºC cu
umiditatea relativă de 20% ÷ 60%, lipsite de praf sau amestecuri corozive sub formă de vapori sau gaze.
Transportul se face în stare ambalată, cu mijloace auto acoperite sau pe cale ferată, care să
asigure protecţia produselor împotriva deteriorărilor mecanice.

NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII,
PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR
-

La instalare, punere în funcţiune şi exploatare se vor respecta:
Prescripţii Tehnice PT A1-2002 – I.S.C.I.R. – „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibili gazoşi”.
Legea protecţiei muncii L90/1996 şi Normele metodologice de aplicare.
Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaz natural
NT-DPE-01/2004.
Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-01/2004.
ORDIN M.A.I. Nr. 712 / 2005 modificat şi completat cu ORDIN M.A.I. Nr. 786 / 02.09.2005.
Norme generale de protecţia muncii – 2002.
Este interzis să se pună în funcţiune în locuri unde:
- se folosesc frecvent materiale explozive (vopsele, diluanţi, benzine, etc.);
- se folosesc sau depozitează materiale uşor inflamabile;
- nu se îndeplinesc condiţii de aport de aer proaspăt (ventilare) prin montare de geamuri şi
uşi termopane, blocare geamuri sau grile de ventilaţie.

GARANŢII
Producătorul garantează calitatea şi buna funcţionare a arzătorului.
Perioada de garanţie este de 24 luni de la punerea în funcţiune, însă nu mai mult de 30 luni
după livrare, cu condiţia folosirii corecte, conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare.
În timpul garanţiei, producătorul are obligaţia de a repara şi înlocui orice piesă defectă (sau
arzătorul) a cărei defectare s-a produs din cauza materialului sau execuţiei greşite a arzătorului.
Garanţia încetează dacă se constată că asupra arzătorului livrat sau executat intervenţii sau
reparaţii de către personal neautorizat.
ACCESORII
La achiziţionarea arzătorului se va livra cutia arzătorului şi portiţa (placa de adaptare) .
Cutia va trebui să conţină:
- Racord olandez G3/8
1 buc.
- Niplu redus 1/2 – 3/8
1 buc.
- Dop de teracota
1 buc.
- Carte tehnică
1 buc.
- Certificat de calitate şi garanţie
1 buc.
- Declaraţie de conformitate
1 buc.
- Proces verbal de predare primire
1 buc.
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