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1. Caracteristici tehnice 

Arzator 

 RCF 

35 50 80 100 150 200 300 

Putere calorifica superioara 
Putere calorifica inferioara 

kW PCS 39 55 89 111 167 220 300 

kW PCI 35 50 80 100 150 200 295 
Putere termica kW 32,5 46,5 72 90 135 180 265 

Randament de ardere % 82 

Lungime minima / maxima m 20-30 30 50-70 56-70 70-110 80-120 80-130 

Consum de gaz G20 m3/h 3,65 5,25 8,4 10,5 16,6 20,8 28,2 

Consum de gaz G31 kg/h 2,75 3,85 6,0 7,6 11,0 15,0 - 

Conexiune gaz " 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

ALIMENTARE ELECTRICA 

Tensiune electrica V/hz 230 / 50 400 / 50 

Curent electric max A 2,2 2,2 3 3 10 10 10 

Putere electrica abs W 250 250 1200 1200 4500 4500 4500 

Grad de protectie IP 44 44 44 44 44 44 44 

COSUL DE FUM 

Diametru cos de fum mm 100 100 100 100 150 150 150 

Presiunea neta cos fum Pa 60 60 60 40 60 40 60 

DIMENSIUNI 

Lungime mm 935 935 1000 1000 1220 1220 1390 

Latime mm 700 700 900 900 1140 1140 1140 

Inaltime mm 410 410 600 600 760 760 760 

Greutate arzator kg 85 85 85 85 170 170 170 

Greutate banda radianta 2m kg 40 40 40 40 40 40 40 

Greutate banda radianta 4m kg 80 80 80 80 80 80 80 
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2. Descrierea produsului 

 
Carcasa arzătorului este fabricata din otel, cu panouri laterale din otel inoxidabil si contine 
arzătorul, ventilatorul de ardere, tabloul electric si dispozitivele de securitate si control; poate fi 
livrat complet cu suporti de agatare din otel inoxidabil necesari instalarii echipamentului la 
interior sau la exterior. 

• Arzător atmosferic cu gaze naturale și GPL cu mai multe etape, cu eficiență termică 
ridicată, emisii noxe scăzute 

• Camera de combustie din oțel inoxidabil 
• Sistem de ricirculare a fluidelor termice 
• Sistem electronic de aprindere, filtru emc 
• Robinet de gaz dublu automat, clasa A 
• Comutator de presiune de aer pentru reglarea aerului de ardere 
• Evacuarea forțată a gazelor arse 
• Structura exterioară din oțel inoxidabil 
• Suportul de susținere din oțel inoxidabil și sistemele de evacuare 

 
Tronsoanele radiante sunt compuse dintr-o serie de module, cu lungimi variabile cuprinse intre  
2÷4m fiecare, care se conectează împreună prin console corespunzătoare inserate între 
module. 
 
Fiecare modul este format din tuburi speciale din otel aluminizat, care sunt pozitionate si 
acoperite cu panouri izolante speciale, din aluminiu, pe de-o parte si un reflector din aluminiu 
anodizat pe partea de sus, cu putere mare reflectorizanta, toate fiind sustinute de un cadru 
principal din otel laminat, vopsit. 
 
Tuburile din otel sunt conectate cu nipluri speciale (sistem patentat). Ele sunt prevazute cu 
garnituri elastice rezistente la temperaturi inalte, care sunt fixate pe pozitie cu ajutorul unor 
coliere montate la structura pricipala a tubulaturii. 
Aceasta solutie permite compensarea dilatarii din cauza incalzirii modulului, astfel incat acestea 
sa nu provoace dilatari si tensiuni periculoase, fara a utiliza componente de etansare si 
obtinerea unei garantii de lunga durata. 

Producerea de energie termică are loc prin intermediul unui arzător special de aer, asistat de 
sisteme de siguranta si de comandă, care au fost reglate si testate în fabrică. Ventilatorul de 
evacuare a fost proiectat si construit special pentru a pune intregul sistem radiant în depresiune 
negativă fată de mediul înconjurător, de a trage debitul de aer necesar arderii, de a recicla 
produsele de ardere (pentru a echilibra temperatura din interiorul tuburilor), precum si de a 
evacua produsele de ardere in atmosfera, prin intermediul unui sistem de gaze arse.  
 
Sistemul de ardere este controlat de un regulator de electronic. La fiecare cerere de caldura pe 
care o primeste, porneste ventilatorul de evacuare pentru a verifica presiunea negativa din 
interiorul circuitului radiant, aprinde arzătorul, verifică prezenta corectă a flăcării si, în caz de 
anomalie, opreste imediat alimentarea cu gaz a arzătorului, punand sistemul de încălzire in 
„lock-out”. 
 
Sectiunile radiante transmit mediului inconjurator caldura necesara. Ele sunt prevazute, la 
partea superioara, cu deflectoare izolate cu saltele din vata de sticla; rolul deflectoarelor este de 
a directiona intreaga caldura catre zona de incalzit. Ele au lungimea de 2-4 m, fiecare avand in 
compozitie 2 tuburi din otel aluminizat, cu diametrul de 250 sau 300mm,  
Functionarea arzatorului este realizata de un termostat. Folosind un senzor cu bulb negru 
pozitionat în mediul încălzit, temperatura este controlată prin gestionarea activitătii arzătorului 
în functie de parametrii stabiliti si de programul de functionare al beneficiarului. 
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3. Instalarea echipamentelor 

 

Grupul de combustie poate fi instalat în interiorul sau în exteriorul cladirii, 

Modulele sunt suspendate în 2 sau 4 puncte de lanțuri sau cabluri metalice. 

Înălțimea de prindere și distanța de reglare față de pereți trebuie sa respectare instructiunile din 
cartea tehnică. 

4. Racordarea la gaz 

 

Alimentarea arzatorului trebuie sa fie conform indicatiei de pe placuta de indentificare de pe 
aparat iar conectarea arzatorului se face prin intermediul unui furtun de gaz. Gazul trebuie sa 
fie cel indicat pe placuta indicatoare a arzatorului si sa fie conectat la stutul arzatorului   
Conectati la arzatorul la conducta de alimentare cu gaz prin intermediul unui 

• Robinet de gaz 

• Filtru de gaz 

• Un regulator adaptat la presiunea de distribuție, dacă este necesar 

 

5. Racordarea electrica 

 
Siguranta aparatului, din punct de vedere electric, este obtinuta doar atunci cand este conectat 
corect la un sistem de impamantare eficient, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Este necesar sa verificati aceasta cerinta. Nu folositi tevile de gaz pentru legarea dispozitivele 
electrice de impamantare.  
 
Alimentarea electrica trebuie sa fie adecvata puterii maxime a aparatului, aceasta fiind indicata 
pe placuta cu identificare de pe aparat si in acest ghid; asigurati-va ca diametrul cablului este 
potrivit pentru puterea consumata de catre aparat.  
 

Montati un intrerupator principal,între tubulatura radiantă si reteaua de alimentare cu energie 
electrică, care are o distantă minimă între contacte de 3 mm pentru fiecare pol, în conformitate 
cu normele CEI - EN, montati-l intr-o pozitie usor accesibila pentru utilizator. 

 

6. Racordarea cosului. 

 

Fiecare aparat trebuie sa evacueze gazele arse in exterior, prin intermediul unei conducte de 
evacuare fabricata din material metalic.  
 
Diametrul tevii de evacuare trebuie sa fie cel putin egal cu cel al iesirii din arzator. 
Cosurile pot avea maxim 4 m lungime,  incluzand 2 coturi de 90°. 
 
Instalarea cosului trebuie sa fie astfel luata in considerare, incat greutatea sa nu nu solicite 
arzatorul. 
 
În cazul în care conducta trece printr-un perete, acesta trebuie protejat de căldură. 
 

Cand arzatorul este amplasat in exterior, cosurile mai lungi de 2 metri trebuie izolate. 


