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CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, 

       PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE 

Înainte de instalare, verificați dacă condițiile locale de distribuție, tipul gazului și 

presiunea sunt compatibile cu reglarea aparatului. 

Pentru a îmbunătăți produsele, Systema își rezervă dreptul de a modifica conținutul  

manualului fără notificare prealabilă. 

Simboluri utilizate în manual 

 

Observatie 

Indică informații utile pentru utilizarea manualului și funcționarea corespunzătoare a generatorului. 

Important 

Indică informații importante și sfaturi practice. 

PERICOL 

În acest manual, cuvântul PERICOL in combinatie cu simbolul alaturat indică un pericol cu un 

nivel ridicat de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau vătămare gravă. 

AVERTISMENT 

În acest manual, cuvântul AVERTISMENT in combinatie cu simbolul alaturat indică un pericol cu 

un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau vătămare gravă. 

ATENTIE 

În acest manual, cuvântul ATENTIE in combinatie cu simbolul alaturat indică un pericol cu un 

nivel scazut de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la răni minore sau moderate. 
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 Aceste echipamente sunt proiectate și construite în conformitate cu Regulamentul UE 2016/426 (GAR). 

■ Inainte de a utiliza acest echipament cititi manualul. 

■ Este obligatoriu sa respectati ce scrie in acest manual, in special specificatiile referitoare la normele de siguranta. 

■ Systema este absolvita de orice responsabilitate pentru daune directe sau indirecte asupra persoanelor, animalelor 

sau altor lucruri survenite din nerespectarea specificatiilor continute in acest manual. 

 
■ Prezentul manual de instrucţiuni constituie parte integrantă şi esenţială a echipamentului şi va trebui păstrat cu grijă în 

vecinătatea acestuia în scopul consultării lui ulterioare. 

■ Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi avertizările conţinute în prezentul manual întrucât ele conţin indicaţiii importante 

referitoare la siguranţa, instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului. 

■ În cazul pierderii acestui manual contactaţi imediat producătorul. 

■ In cazul schimbarii propietarului sau inchirierii, toate modificarile se vor consemna in documentatia aferenta 

echipamentului care va fi predata noului propietar/chirias. 

■ La livrarea echipamentelor, asigurați-vă ca acestea sunt corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ. 

Dacă echipamentul și / sau componentele acestuia nu sunt corespunzatoare, contactați furnizorul de la care ati 

achizitionat echipamentul. 

■ La sfârșitul lucrării, instalatorul trebuie să pună la dispoziția proprietarului documentația necesară pentru a certifica 

faptul că instalarea a fost realizată conform normelor in vigoare in tara in care se realizeaza montajul. 

■ Temperaturile prea ridicate din mediul încălzit sunt dăunătoare sănătății, fiind și o pierdere inutilă de energie. Vă 

recomandăm utilizarea echipamentului dupa o dimensionare corectă a necesarului termic. 

■ Producătorul este responsabil pentru conformitatea produsului său cu standardele în vigoare la comercializarea 

acestuia. 

■ Respectarea legilor în vigoare și a reglementărilor privind proiectarea sistemelor, instalarea, utilizarea și întreținerea 

sunt responsabilitatea exclusivă a proiectantului, instalatorului și utilizatorului. 

■ Este interzisă revanzarea acestui echipament fără a anunța în prealabil furnizorul, în țara în care echipamentul este 

instalat, este necesară documentația specifică în funcție de țara de destinație a echipamentului. 

■ Mai multe echipamente instalate în aceeaşi încăpere sau în încăperi care comunică direct, pot fi considerate ca o 

singură instalaţie, cu o putere termică instalată egală cu suma puterilor termice ale fiecarui aparat. 

 

AVERTISMENT 

■ Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului este indispensabilă respectarea întocmai a indicaţiilor date de 

constructor şi de a realiza (cel puţin odată pe an) verificarea echipamentului de către personal calificat. 

Eventualele reparaţii sau înlocuiri de componente trebuie să fie realizate de personal calificat utilizându-se, 

exclusiv, piese de schimb originale. 

■ Nu este permisă utilizarea acestui echipament în încălzirea spaţiilor destinate activităţilor artizanale sau 

industriale în care activităţile sau materialele depozitate conduc la formarea de gaze, vapori sau pulberi 

susceptibile de a produce incendii sau explozii. 

■ Spatiile în care sunt instalate echipamentele trebuie să aibă o suprafață vitrata conform legislației în vigoare. 

■ Instalatia de alimentare cu combustibil si cea electrica trebuie realizate de catre personal calificat conform normelor in 

vigoare in tara in care se realizeaza montajul. 

■ Punerea în funcţiune a aparatului trebuie să fie realizată de personal calificat. 

■ Sistemele (de alimentare cu energie electrica, gaz etc.) trebuie să fie realizate fără a crea obstacole sau riscuri pentru 

oameni. 

■ Nu utilizati conductele de combustibil pentru impamantare. 

■ La punerea in functiune a generatorului, se va verifica de catre personal calificat: 

- daca datele retelei de alimentare electrica si cu gaz corespund specificatiilor din acest manual și celor de pe 

plăcutele generatorului; 

- daca instalatia de alimentare cu gaz combustibil corespunde normelor nationale si locale ale tarii in care se 

instaleaza aparatul, daca este dotata cu toate elementele de siguranta si control necesare, daca instalatia de 

alimentare cu gaz combustibil a fost dimensionata conform consumului specificat; 

- realizarea corecta si functionarea corespunzatoare a terminalului de admisie a aerului necesar arderii si de 

evacuare a gazelor arse. 

1 NORME GENERALE 
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■ Acest echipamnt trebuie să fie utilizat numai in scopul pentru care a fost proiecat. Orice altă utilizare trebuie 

considerată improprie și, prin urmare, periculoasă. 

■ Instalarea acestui echipament se va face doar de către personal specializat şi calificat în respectarea normelor de 

siguranţă în vigoare. Constructorul îşi declină orice responsabilitate în cazul eventualelor daune provocate de o 

instalare incorectă sau o folosire improprie şi/sau incorectă a echipamentului. 

■ In cazul neutilizarii unei perioade lungi de timp inchideti robinetul de gaz al generatorului si intrerupeti alimentarea cu 

energie electrica. 

■ După perioade îndelungate de timp în care echipamentul nu a fost utilizat, este recomandat să contactați Serviciul de 

Asistență Tehnică sau personalul tehnic calificat pentru a-l pune în funcțiune. 

■ In cazul opririi şi/sau al funcţionării incorecte a aparatului se va realiza dezactivarea acestuia. Eventualele reparaţii 

sau înlocuiri de componente trebuie să fie realizate de personal calificat utilizându-se, exclusiv, piese de schimb 

originale. Nerespectarea regulilor mai sus menţionate pot compromite siguranţa echipamentului. 

■ Elementele ambalajului (plastic, polistiren expandat, lemn etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor și / sau 

abandonate, ele constituind un potenţial pericol și poluare. Colectați-le și depuneți-le într-un loc special amenajat în 

acest scop. 

Vă reamintim că utilizarea produselor care functioneaza cu energie electrica și gaz implică respectarea unor reguli 

esentiale, cum ar fi: 

■ Utilizarea produsului este interzisă persoanelor cu dizabilități și copiilor nesupravegheati. 

 

IN CAZUL PREZENTEI MIROSULUI DE GAZ 

• Nu actionati intreruptoarele electrice, telefonul sau alte dispozitive care pot provoca scantei. 

• Deschideti imediat usile si ferestrele pentru a se creea un curent de aer care sa indeparteze  

eventualele acumuluari de gaze din incinta. 

• Inchideti robinetul de gaz. 

• Nu incercati sa interveniti in cazul unei defectiuni daca nu sunteti calificat. 

■ Este interzis să atingeți echipamentul desculț și cu părți umede sau ude ale corpului. 

■ Toate operațiunile de curățare și întreținere sunt interzise, cu aparatul conectat la rețeaua de alimentare cu energie 

electrica. Pentru a efectua aceste operații, trebuie să aduceți mai întâi comutatorul principal al instalatiei electrice in 

pozitia „oprit” și să închideți robinetul de gaz. 

■ Este strict interzisă desigilarea sau modificarea sistemelor de siguranță sau de reglare fără autorizație și indicații 

specifice de la producătorul echipamentului. 

■ Este interzis să trageți, să detașați, să răsuciți cablurile electrice care ies din aparat, chiar dacă sunt deconectate de la 

sursa de alimentare. 

■ Este interzisă deschiderea echipamentului în timpul funcționării sale, aduceți mai întâi comutatorul principal al 

instalatiei electrice in pozitia „oprit”. 

■ Este interzis să așezați obiecte deasupra aparatului sau să le introduceți in terminalul de admisie a aerului necesar 

arderii si de evacuare a gazelor arse. 

■ Este interzisă atingerea camerei de ardere, a terminalului de evacuare a gazelor arse și a oricărei componente 

fierbinți, în timp ce echipamentul funcționeaza, deoarece suprafețe cu temperaturi ridicate pot provoca arsuri. 

Suprafețele pot rămâne la temperaturi ridicate chiar și după oprirea echipamentului. Opriți sistemul daca exista 

activități în vecinătatea echipamentelor și monitorizați panoul de comanda pe întreaga perioadă de activitate pentru a 

preveni pornirea echipamentelor. 

■ Este interzisă intervenția asupra comenzilor echipamentelor de pe panoul de comanda în timpul activităților de 

întreținere. Personalul de întreținere trebuie să plaseze un indicator de avertizare pe panoul de comanda al instalatiei 

pe întreaga durată a activităților de întreținere, cu următoarea frază: „Instalatia este în curs de întreținere, ESTE 

INTERZIS să se efectueze operațiuni la panoul de comanda al echipamentelor.” 

■ Este interzisă utilizarea suportului de sustinere a echipamentului pentru a sprijini alte sisteme / echipamente, 

specificațiile suportului de sustinere din acest manual țin cont de greutatea echipamentului și de terminalele de 

admisie a aerului necesar arderii si de evacuare a gazelor arse. 

■ Este interzisă utilizarea echipamentelor ca bază de sprijin și / sau ca suprafață pentru deplasare. 

■ Nu obturați grila de admisie a ventilatorului sau grilele de refulare. 
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1.1 TERMINOLOGIE ȘI DEFINIȚII 
 
 

TERMEN DESCRIERE 

Daune Leziuni fizice / degradarea sănătății umane sau deteriorarea bunurilor și / sau a mediului. 

Pericol Sursa potențială de a produce daune. 

Personal calificat profesional 

Persoană cu pregătire, instruire și / sau experiență tehnică adecvata, care îi permit să perceapă riscurile 

și să evite pericolele care apar în timpul utilizării unui echipament, conform cerințele tehnico-

profesionale, prevazute de legislația în vigoare. 

Risc Combinarea probabilității producerii de daune și gravitatea acestora. 

Utilizator Individ sau organizație care utilizeaza echipamentele. 

Două trepte 
Echipamentul poate să iși modifice automat puterea termică în două niveluri distincte, în funcție de 

temperatura debitului de aer introdus în mediul ambiant și cea dorită (parametrul Y6 de pe placa de 

baza SCP674V030, vezi paragraful 4.1.3, pagina 46). 

O treaptă 
Echipamentul nu poate să iși modifice automat puterea termică. Acesta functioneaza doar la puterea 

termică nominală. 

Modulant 
Echipamentul poate să iși modifice automat puterea termică într-un anumit interval, în funcție de 

temperatura debitului de aer introdus în mediul ambiant sau de temperatura aerului interior in functie de 

marimea setata la panoul de comanda. 

GCV 

(unitate de măsură MJ/m³) 

Puterea calorifică superioară, cantitatea totală de căldură degajată de către o unitate de masă de 

combustibil uscat până la umiditate intrinsecă, atunci când este supus arderii complete în prezența 

oxigenului și produsii de ardere sunt evacuati la temperatura mediului ambiant; aceasta include căldura 

latentă de condensare a vaporilor de apă formați prin arderea hidrogenului conținut în combustibil. 

NCV 

(unitate de măsură MJ/m³) 

Puterea calorifică inferioară, cantitatea totală de căldură degajată de către o unitate de masă de 

combustibil conținând un anumit nivel de umiditate, atunci când este supus arderii complete în prezența 

oxigenului și produsii de ardere nu sunt evacuati la temperatura mediului ambiant. 

Putere termica 
(unitate de măsură kW) 

Reprezinta produsul dintre puterea calorifică inferioară (NCV) a combustibilului utilizat și debitul de 

combustibil consumat de arzator. 

Putere termica utila 
(unitate de măsură kW) 

Reprezinta puterea termica diminuata datorita pierderilor termice prin carcasa generatorului si la 

evacuarea gazelor arse. 

Valori nominale ale puterilor și 

randamentelor 

Reprezinta valori ale puterii termice maxime si randamentului unui echipament, specificate și garantate 

de producător pentru regimul de funcționare continuă. 

Tab 1.1 Definitii (1 din 2) 

Obervatie 

Pentru a se opri echipamentul se va acţiona întotdeauna asupra termostatului de ambianţă 

şi nu asupra întrerupătorului principal al panoului de control şi comandă; aceasta, deoarece 

se poate produce supraîncălzirea camerei de ardere cu consecinţe nefavorabile pentru 

echipamentul respectiv. 

Instalaţiile în care generatorul este amplasat la exterior (EOLO MIX) sunt posibile până la 

temperaturi ale aerului exterior de -15°C. Sub această valoare a temperaturii exterioare, 

functionarea aparatului nu mai este garantată la aceeaşi parametrii. 
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TERMEN DESCRIERE 

Generator de aer cald 
Un echipament de încălzire a aerului care transferă căldura de la un generator de căldură direct aerului 

sau o distribuie într-un sistem de încălzire a aerului. 

 
Generator de aer cald B1 

Un generator de aer cald care utilizează combustibil gazos sau lichid, special conceput pentru a fi 

conectat la un terminal ce evacuează gazele arse în exteriorul spatiului în care este amplasat și care 

aspira aerul de ardere direct din interiorul spatiului; un generator de acest tip este comercializat doar ca 

generator de aer cald B1 

 
Generator de aer cald C2 

Un generator de aer cald care utilizează combustibil gazos sau lichid, special conceput pentru a aspira 

aerul de ardere dintr-un sistem comun de tubulaturi la care sunt conectate mai multe echipamente și 

care evacuează gazele arse printr-un sistem de tubulaturi de evacuare; un generator de acest tip este 

comercializat doar ca generator de aer cald C2 

 
Generator de aer cald C4 

Un generator de aer cald care utilizează combustibil gazos sau lichid, special conceput pentru a aspira 

aerul de ardere dintr-un sistem comun de tubulaturi la care sunt conectate mai multe echipamente și 

care evacuează gazele arse printr-un terminal de evacuare; un generator de acest tip este 

comercializat doar ca generator de aer cald C4 

Master 
Panou / terminal de comandă si control pentru gestionarea echipamentelor printr-un sistem serial. 

Echipamentele trebuie să fie echipate cu o placa de retea tip “SLAVE” pentru conectarea la rețeaua 

serială. 

 
Slave 

Placă de retea instalată la fiecare generator, avand un port special pentru conectarea echipamentului la 

o rețea serială. 

Toate echipamentele conectate la rețeaua serială sunt gestionate cu ajutorul unui panou / terminal de 

comandă si control (MASTER). 

Panouri de comandă: SCP674V122T; SGQT02G. 

Panouri de comandă (MASTER): SCH150 (retea iNET); SCM830/850 (retea I²NET) 

Tab 1.1 Definitii (2 din 2) 
 
 
 
 
 
 

1.2 CARACTERISTICI COSTRUCTIVE 

EOLO BLULINE reprezinta inovatia in gama generatoarelor de aer cald suspendate cu randament inalt. 

 
REDUCEREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL - Modularea puterii termice a arzatorului manual sau 

automat, permite obtinerea puterii termice in conformitate cu conditiile cerute. Avantajul principal este ca 

obtinem reducerea puterii cu un randament inalt al arderii, stratificare termica redusa cu importante reducerii 

ale consumului de combustibil. 

 
RANDAMENT RIDICAT - Prin folosirea arzatoarelor cu preamestec, special proiectate pentru aceasta 

aplicatie, se obtin randamente ridicate ale arderii, peste 92% (NCV) pentru o putere termica maxima si peste 

95% (NCV) pentru o putere termica minima. 

 
EMISII SCAZUTE - Emisiile in atmosfera au un continut minim de NoX. Cu un consum mic de combustibil, 

se obtine o scadere a emisiilor de CO2 in atmosfera. 

 
NIVEL DE ZGOMOT REDUS Utilizarea arzătorului cu preamestec si a ventilatoarelor axiale performante 

conduc la un generator silentios. 
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PUTERE TERMICA “BIPOWER” (doua trepte) versiunea standard, reglează puterea pe două niveluri, 

minim (rL) si maxim (rH) in functie de temperatura debitului de aer și a parametrului Y6 (paragraful 4.1.3, 

pagina 46). 

 
PUTERE TERMICA MODULANTA (optional) Arzatorul permite varierea puterii termice emise in functie de 

conditiile climatice si de cerintele utilizatorului. 

Variația puterii poate fi realizată manual cu ajutorul unui potențiometru plasat în interiorul generatorului sau 

în panoul de comanda sau automat prin utilizarea panourile de comanda corespunzătoare. 

 
EXISTA POSIBILITATEA INSTALARII LA EXTRIOR (model EOLO MIX). 

 
 

 

1.3 Modalitatea de ambalare  
Generatorul, fara accesorii, este livrat pe un palet protejat de o cutie de protectie si ambalat in folie de nylon.  

Pentru mai multe generatoare, se pot face colete cu 2 generatoare suprapuse (depinde de model). 

Manualul de instrucțiuni se află în compartimentul arzătorului generatorului (fig. 1.4). 

Suportii, kiturile de evacuare și aspirație, panourile electrice și accesoriile pot fi ambalate împreună cu 

generatorul sau separat pe un alt palet, in functie de cantitatea si dimensiunile transportate. 
 

 

Fig. 1.1 Ambalarea echipamentelor 
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Important 

Este interzisă stivuirea pachetelor furnizate de producător. 

ESTE INTERZISA STIVUIREA PACHETELOR 

1.4 DEPOZITAREA 
 

Produsele livrate către client sau distribuitor trebuie depozitate departe de intemperii, într-un loc uscat,special pentru 

acest scop (exemplu: depozit, magazie). 

Manipularea pachetelor trebuie efectuată în condiții de siguranță și cu grijă, Systema își declină orice responsabilitate 

pentru daunele provocate oamenilor, animalelor sau obiectelor în timpul manipulării pachetelor. 

 
 

 

Garanția echipamentelor inceteaza dacă acestea sunt depozitate într-un loc necorespunzător sau dacă nu se respectă 

indicațiile descrise mai sus, pentru a preveni deteriorarea echipamentelor sau aparitia unor defecțiuni sau probleme 

dupa instalare. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Fig. 1.2 Nu stivuiți pachetele 
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Important 

Numărul de serie al echipamentului este esențial pentru asistență adecvată și rapidă. 

1.5 PLĂCUȚA DE IDENTIFICARE ȘI ETICHETELE CU 

INFORMAȚII 

Pe partea exterioară a echipamentului există o etichetă care conține unele informații (număr de serie și 

model) și o etichetă de avertizare, vezi figura 1.5, pagina 12; pe ambalajul generatorului sunt aplicate unele 

etichete de informare (fig. 1.3). 

Pe partea interioară a echipamentului (figura 1.4, pagina 12) este aplicata eticheta de identificare a 

generatorului, unde sunt indicate toate datele de identificare care disting aparatul. 

Printre aceste indicații se numără numărul de serie unic pentru fiecare produs; datorită acestui număr 

producătorul poate identifica cu exactitate modelul și toate datele tehnice referitoare la produs în cazul 

solicitărilor de asistență. Toate etichetele trebuie păstrate intacte pe echipament și trebuie înlocuite dacă devin 

ilizibile. 

În interiorul compartimentului arzătorului, împreună cu manualul de instrucțiuni, există etichete care trebuie 

utilizate pentru schimbarea tipului de combustibil (fig. 1.4, pagina 12). 
 

 
 
 

 
Fig. 1.3 Etichete plasate pe ambalajul echipamentului 
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Fig. 1.4 Pozitia plăcii de identificare, a manualului de instrucțiuni și a etichetelor care trebuie utilizate 

pentru schimbarea tipului de combustibil 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5 Pozitia etichetelor externe 

+ 
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MODEL EOLO BL U.M. 15 25 35 45 55 65 85 100 

CATEGORIE  II
2H3+ 

TIP ECHIPAMENT  B
23  

- C
13  

- C
33  

- C
53 

PUTERE TERMICA MAXIMA kW (Hi) 16 22 32 43 52 63 86 105 

PUTERE TERMICA MINIMA kW (Hi) 10 15 20 28 34 42 56 71 

RANDAMENT NOMINAL LA PUTERE 

TERMICA MAXIMA 
% 93,1 92,9 93,0 93,1 92,7 93,0 92,0 92,0 

RANDAMENT NOMINAL LA PUTERE 

TERMICA MINIMA 
% 95,0 94,8 94,9 95,2 94,3 95,1 94,0 94,0 

CONSUM NOMINAL DE GAZ LA 

PUTERE TERMICA MAXIMA 

Metan G20 (15 °C - 1013,25 mbar) 

 
m³/h 

 
1,69 

 
2,33 

 
3,39 

 
4,55 

 
5,50 

 
6,67 

 
9,10 

 
11,11 

CONSUM NOMINAL DE GAZ LA 

PUTERE TERMICA MAXIMA 

Butan G30 (15 °C - 1013,25 mbar) 

 
kg/h 

 
1,26 

 
1,73 

 
2,52 

 
3,39 

 
4,10 

 
4,97 

 
6,78 

 
8,28 

CONSUM NOMINAL DE GAZ LA 

PUTERE TERMICA MAXIMA 

Propan G31 (15 °C - 1013,25 mbar) 

 
kg/h 

 
1,24 

 
1,71 

 
2,49 

 
3,34 

 
4,04 

 
4,89 

 
6,68 

 
8,16 

PRESIUNEA DE ALIMENTARE 

Metan G20 
mbar 20 

PRESIUNEA DE ALIMENTARE 

Butan G30 
mbar 29 

PRESIUNEA DE ALIMENTARE 

Propan G31 
mbar 37 

DIAMETRU RACORD GAZ Toli 3/4” 

DIAMETRU ADMISIE mm 100 100 100 100 100 100 130 130 

DIAMETRU EVACUARE mm 100 100 100 100 100 100 130 130 

PRESIUNE LA COS Pa 80 80 90 110 110 120 130 130 

TENSIUNEA DE ALIMENTARE V/Hz 230/50 

TEMPERATURA DE LUCRU °C -15 ÷ + 40 

Tab 2.1 Date tehnice (1 di 2) 

2 DATE TEHNICE 
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MODEL EOLO BL U.M. 15 25 35 45 55 65 85 100 

VERSIUNE AE CU VENTILATOR ELICOIDAL 

PUTEREA ELECTRICA 

ABSORBITA TOTALA 
W 130 350 400 590 620 730 900 1500 

NUMAR VENTILATOARE 

ELICOIDALE CU REGULATOR DE 

TURATIE CU INTRERUPERE DE 

FAZA 

 
n. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

MODEL VENTILATOAR 

(versiune standard, fara perii) 

 
S6 350 S4 350 S4 450 S6 500 S4 500 S4 450 S4 500 S4 500 

DEBIT DE AER TRATAT m³/h 1900 2900 3600 4500 5800 7000 9000 11000 

SALT TERMIC MIN/MAX °C 10/22 10/21 12/24 14/25 12/24 12/23 13/26 13/25 

LUNGIME JET DE AER m 10 13 17 19 23 27 27 30 

VERSIUNE AC CU VENTILATOR CENTRIFUGAL (*) 

PUTEREA ELECTRICA 

ABSORBITA TOTALA 
W 357 607 382 687 852 767 1413 1683 

NUMAR VENTILATOARE 

CENTRIFUGALE 
n. 1 1 1 1 1 2 2 2 

MODEL VENTILATOR  DDM 9/7 DDM 9/7 DDM 10/10 DDM 10/10 DD 12/9 DDM 10/10 DDM 10/10 DD 12/12 

DEBIT DE AER TRATAT m³/h 2000 2500 3000 4000 5000 5600 8000 11000 

SALT TERMIC MIN/MAX °C 18/34 

PRESIUNE STATICA Pa 150 250 150 200 200 200 250 200 

Tab 2.2 Date tehnice (2 din 2) 

 
(*) Pentru informatii ulterioare, vezi capitolul 3.1 la pagina 28 pentru schemele electrice 

 
 
 

2.1 COMPONENTE PRINCIPALE 
 

MODEL EOLO 15 / 25 / 35 45 55 65 85 100 

ARZATOR V.I.P.1(a) V.I.P.1(b) V.I.P.1(c) V.I.P.1(c) V.I.P.1(d) V.I.P.2(b) 

ELECTROVANA GAZ 848 Sigma 848 Sigma 848 Sigma 848 Sigma 822 Nova Mix 822 Nova Mix 

VENTILATOR NRG118 NRG118 RG 148 RG 148 HRG 137 HRG 137 

CONTROL 

FLACARA (*) 

Veriune standard E82 

Versiune la cerere M82 

CONTROL ELECTRONIC (placa de baza) SCP674V030 

CONTROL ELECTRONIC AUTOMAT - 
OPTIONAL (placa de retea) vezi paragraful 
3.1 la pag. 29 

SCP674V124 

SCP674V143 

SCP674V202 

regulator de turatie cu intrerupere de faza 

(optional-doar la versiunea AE cu placa de 

retea SCP674V202, fig. 3.9, pag. 36) 

 
SCP674V005 

Tab 2.3 Componente principale 

(*) E82 = controlul flăcării cu resetare electrică (repornirea poate fi realizată prin întreruperea și restabilirea alimentari cu 

energie electrica sau prin interventie de resetare manuală a sistemului). 

M82 = controlul flăcării cu resetare manuală (repornirea se realizează numai prin interventie de resetare manuală a 

sistemului). 
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2.2 INFORMAȚII OBLIGATORII CONFORM REGULAMENTULUI 

(UE) 2016/2281 
 

Model 
EOLO BL 

15 AE 

EOLO BL 

25 AE 

EOLO BL 

35 AE 

EOLO BL 

45 AE 

EOLO BL 

55 AE 

EOLO BL 

65 AE 

EOLO BL 

85 AE 

EOLO BL 

100 AE 

Generator de aer cald B1 da da da da da da da da 

Generator de aer cald C2 nu nu nu nu nu nu nu nu 

Generator de aer cald C4 nu nu nu nu nu nu nu nu 

Tipul combustibilului: gaz (metan-G20) 

Tipul controlului puterii termice: Doua trepte/modulant 

Caracteristici Simbol 
Unitate de 

masura 
Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare 

Putere termica 

Putere termica nominala P
rated,h kW 14,9 20,4 29,8 40,0 48,2 58,6 79,1 96,6 

Putere termica minima P
min kW 9,5 14,2 19,0 26,7 32,1 39,9 52,6 66,7 

Consum de energie electrica 

La putere termica nominala (*) el
max kW 0,057 0,057 0,067 0,087 0,117 0,137 0,213 0,213 

La putere termica minima (*) el
min kW 0,057 0,057 0,067 0,087 0,117 0,137 0,213 0,213 

In mod «stand-by» elsb kW 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Randament (GCV) 

Randamentul la putere termica nominala η
nom % 83,8 83,7 83,8 83,8 83,5 83,8 82,9 82,9 

Randamentul la putere termica minima η
pl % 85,6 85,4 85,5 85,7 84,9 85,6 84,7 84,7 

Alte caracteristici 

Factorul pierderilor termice prin carcasa 
generatorului 

F
env % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Consumul arzătorului la aprindere P
ign kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emisii de oxizi de azot NO
X

 
[mg/kWh

input
] 

(GCV) 29 24 26 38 38 43 46 65 

Eficiența de emisie η
s,flow % 94,7 94,9 94,4 93,7 94,1 94,0 93,8 93,6 

Eficiența energetică sezonieră 

pentru încălzirea spațiului – 

versiunea «doua trepte» 

η
s,h % 76,5 76,5 76,6 76,1 75,8 76,2 75,1 74,9 

Eficiența energetică sezonieră 

pentru încălzirea spațiului – 

versiunea «modulant» 

η
s,h % 77,3 77,2 77,4 76,8 76,5 76,9 75,8 75,6 

Tab 2.4 Date conform Regulamentului (UE) 2016/2281 pertru echipamentele din seria  AE (cu ventilatoare 

elicoidale) instalate in spatiul incalzit 
 
 

 
(*) Valoarea nu include consumul de energie electrică al ventilatoarelor pentru transportul / distribuția aerului cald. 
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Model 
EOLO BL 

15 AC 

EOLO BL 

25 AC 

EOLO BL 

35 AC 

EOLO BL 

45 AC 

EOLO BL 

55 AC 

EOLO BL 

65 AC 

EOLO BL 

85 AC 

EOLO BL 

100 AC 

Generator de aer cald B1 da da da da da da da da 

Generator de aer cald C2 nu nu nu nu nu nu nu nu 

Generator de aer cald C4 nu nu nu nu nu nu nu nu 

Tipul combustibilului: gaz (metan-G20) 

Tipul controlului puterii termice: Doua trepte/modulant 

Caracteristici Simbol 
Unitate de 

masura 
Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare 

Putere termica 

Putere termica nominala P
rated,h kW 14,9 20,4 29,8 40,0 48,2 58,6 79,1 96,6 

Putere termica minima P
min kW 9,5 14,2 19,0 26,7 32,1 39,9 52,6 66,7 

Consum de energie electrica 

La putere termica nominala (*) el
max kW 0,057 0,057 0,067 0,087 0,117 0,137 0,213 0,213 

La putere termica minima (*) el
min kW 0,057 0,057 0,067 0,087 0,117 0,137 0,213 0,213 

In mod «stand-by» elsb kW 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Randament (GCV) 

Randamentul la putere termica nominala 
η

nom 
% 83,8 83,7 83,8 83,8 83,5 83,8 82,9 82,9 

Randamentul la putere termica minima η
pl 

% 85,6 85,4 85,5 85,7 84,9 85,6 84,7 84,7 

Alte caracteristici 

Factorul pierderilor termice prin carcasa 
generatorului 

F
env 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Consumul arzătorului la aprindere P
ign kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emisii de oxizi de azot NO
X

 

[mg/kWh
input

] 

(GCV) 
29 24 26 38 38 43 46 65 

Eficiența de emisie η
s,flow % 94,7 94,9 94,4 93,7 94,1 94,0 93,8 93,6 

Eficiența energetică sezonieră 

pentru încălzirea spațiului – 

versiunea «doua trepte» 

η
s,h 

 
% 76,7 75,8 75,6 75,4 74,9 74,8 74,4 74,9 

Eficiența energetică sezonieră 

pentru încălzirea spațiului – 

versiunea «modulant» 

η
s,h 

 
% 77,5 76,4 76,3 76,1 75,6 75,5 75,1 75,6 

Tab 2.5 Date conform Regulamentului (UE) 2016/2281 pertru echipamentele din seria  AC (cu ventilatoare 

centrifugale) instalate in spatiul incalzit 
 
 
 

 

(*) Valoarea nu include consumul de energie electrică al ventilatoarelor pentru transportul / distribuția aerului cald. 



DATE TEHNICE 2 

    17  SYSTEMA - EOLO BL rev. 07RO14062019 

 

 

2.3 DIMENSIUNI DE GABARIT 

2.3.1 Eolo BL AE – serie cu ventilatoare elicoidale 

 

Vedere frontalaVedere posterioara

 

 
 

Vedere de sus 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.1 Dimensiuni Eolo BL AE - serie cu ventilatoare elicoidale
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab 2.6 

Dimensiuni Eolo BL AE - serie cu ventilatoare elicoidale (cote in mm) 

MODEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
Greutate 

[kg] 

15 AE 854 304 450 100 620 120 350 150 535 655 204 80 475 255 95 232 648 60 

25 AE 854 304 450 100 620 120 350 150 535 655 204 80 475 255 95 232 648 62 

35 AE 1095 295 700 100 620 120 350 150 535 655 204 80 475 255 95 232 887 79 

45 AE 1150 300 750 100 735 130 450 160 600 710 204 90 600 290 140 320 875 91 

55 AE 1290 300 850 140 735 130 450 160 600 710 204 95 600 290 140 320 990 105 

65 AE 1440 440 900 100 840 170 500 170 720 840 204 96 675 290 180 332 1164 128 

85 AE 1600 440 1000 160 840 170 500 170 720 840 204 96 675 335 175 332 1324 148 

100 AE 1750 464 1150 136 840 150 500 190 720 840 204 96 675 335 175 332 1489 184 
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2.3.2 Eolo BL AC - serie cu ventilatoare centrifugale (versiune standard) 
 

VERSIUNE STANDARD (fara plenum de aspiratie) 

Vedere frontala Vedere posterioara 

Vedere de susVedere laterala 

Fig 2.2 Dimensiuni Eolo BL AC - serie cu ventilatoare centrifugale standard (fara plenum de aspiratie) 
 
 

 

Dimensiuni Eolo BL AC - serie cu ventilatoare centrifugale (cote in mm) 

MODEL A B C D E F G H I J K 

15 AC 854 304 450 100 635 120 350 150 535  204 

25 AC 854 304 450 100 635 120 350 150 535  204 

35 AC 1095 295 700 100 675 120 350 150 535  204 

45 AC 1150 300 750 100 790 130 450 160 600  204 

55 AC 1290 300 850 140 790 130 450 160 600  204 

65 AC 1440 440 900 100 840 170 500 170 675  204 

85 AC 1600 440 1000 160 840 170 500 170 675  204 

100 AC 1750 464 1150 136 840 150 500 190 675  204 

MODEL L M N O P Q R S T Greutate [kg] 
15 AC 80 475 255 95 232 648 140 450 375 76 

25 AC 80 475 255 95 232 648 140 450 375 78 

35 AC 80 475 255 95 232 887 140 600 375 96 

45 AC 90 600 290 140 320 875 140 720 375 107 

55 AC 95 600 290 140 320 990 140 845 375 123 

65 AC 96 675 290 180 332 1164 140 1000 480 160 

85 AC 96 675 335 175 332 1324 140 1100 480 187 

100 AC 96 675 335 175 332 1489 140 1250 480 230 

Tab 2.7 
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2.3.3 Eolo BL AE/AC cu plenum de aspiratie 

Vedere frontala Vedere posterioara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedere de sus Vedere laterala 
 

 

Fig 2.3  Dimensiuni Eolo BL AE/AC cu plenum de aspiratie 
 

Dimensiuni Eolo BL AE/AC cu plenum (cote in mm) 

MODEL 
Cod 

plenum 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q Greutate 

[kg] 

15 AC  854 304 450 100 635 120 350 150 535 985 204 80 475 255 95 232 648 76 

25 AC  854 304 450 100 635 120 350 150 535 985 204 80 475 255 95 232 648 78 

35 AC  1095 295 700 100 675 120 350 150 535 1000 204 80 475 255 95 232 887 96 

45 AC  1150 300 750 100 790 130 450 160 600 1150 204 90 600 290 140 320 875 107 

55 AC  1290 300 850 140 790 130 450 160 600 1150 204 95 600 290 140 320 990 123 

65 AC  1440 440 900 100 840 170 500 170 675 1290 204 96 675 290 180 332 1164 160 

85 AC  1600 440 1000 160 840 170 500 170 675 1290 204 96 675 335 175 332 1324 187 

100 AC  1750 464 1150 136 840 150 500 190 675 1290 204 96 675 335 175 332 1489 230 

Tab 2.8 

 
 

  Tab 2.9 

OPTIONAL F1 = Caseta filtru (mm) F2 = Filtu G4 (mm) 

MODEL Cod R S T Cod S T 

15 AC  140 450 375  450 375 

25 AC  140 450 375  450 375 

35 AC  140 600 375  600 375 

45 AC  140 720 375  720 375 

55 AC  140 845 375  845 375 

65 AC  140 1000 480  1000 480 

85 AC  140 1100 480  1100 480 

100 AC  140 1250 480  1250 480 
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2.3.4 Dimensiuni Eolo BL AC – cu camera de amestec 
 

VERSIUNE C (cu aspiratia aerului recirculat pe jos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.4 
 
 

 

Dimensiuni Eolo BL AC - versiune C 

Cote in mm 

MODEL 
Cod 

plenum C 
A B C 

15 AC  1200 375 450 

25 AC  1200 375 450 

35 AC  1200 375 600 

45 AC  1375 375 720 

55 AC  1375 375 845 

65 AC  1510 480 1000 

85 AC  1510 480 1100 

100 AC  1510 480 1250 

Tab 2.10 
 
 
 

OPTIONAL 

(Cote in mm) 
F1 = Caseta filtru F2 = Filtru G4 C1 = racord introducere aer 

MODEL Cod D E F Cod E F Cod G H I 

15 AC  140 375 450  375 450  350  450 

25 AC  140 375 450  375 450  350  450 

35 AC  140 375 600  375 600  350  700 

45 AC  140 375 720  375 720  450  750 

55 AC  140 375 845  375 845  450  850 

65 AC  140 480 1000  480 1000  500  900 

85 AC  140 480 1100  480 1100  500  1000 

100 AC  140 480 1250  480 1250  500  1150 

Tab. 2.11 

Fig. 2.5 
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VERSIUNE D (cu aspiratia aerului recirculat pe sus) 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2.6 
 
 
 
 
 

Dimensiuni Eolo BL AC - versiune D 

Cote in mm 

MODEL 
Cod 

plenum D 
A B C 

15 AC  1200 375 375 

25 AC  1200 375 375 

35 AC  1200 375 375 

45 AC  1375 375 375 

55 AC  1375 375 375 

65 AC  1510 480 480 

85 AC  1510 480 480 

100 AC  1510 480 480 

Tab. 2.12 
 
 
 

OPTIONAL 

(Cote in mm) 
F1 = Caseta filtru F2 = Filtru G4 C1 = racord introducere aer 

MODEL Cod D E F Cod E F Cod G H I 

15 AC  140 375 450  375 450  350  450 

25 AC  140 375 450  375 450  350  450 

35 AC  140 375 600  375 600  350  700 

45 AC  140 375 720  375 720  450  750 

55 AC  140 375 845  375 845  450  850 

65 AC  140 480 1000  480 1000  500  900 

85 AC  140 480 1100  480 1100  500  1000 

100 AC  140 480 1250  480 1250  500  1150 

Tab. 2.13 

Fig. 2.7 
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VERSIUNE E (cu aspiratia aerului recirculat pe jos si a aerului proaspat pe sus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.8 
 
 
 

 
Dimensiuni Eolo BL AC - versiune E 

Cote in mm 

MODEL 
Cod 

plenum E 
A B C 

15 AC  1020 375 450 

25 AC  1020 375 450 

35 AC  1020 375 600 

45 AC  1180 375 720 

55 AC  1180 375 845 

65 AC  1300 480 1000 

85 AC  1300 480 1100 

100 AC  1300 480 1250 

Tab. 2.14 
 
 
 

OPTIONAL 
(Cote in mm) 

F1 = Caseta filtru F2 = Filtru G4 C1 = racord introducere aer 

MODEL Cod D E F Cod E F Cod G H I 

15 AC  140 375 450  375 450  350  450 

25 AC  140 375 450  375 450  350  450 

35 AC  140 375 600  375 600  350  700 

45 AC  140 375 720  375 720  450  750 

55 AC  140 375 845  375 845  450  850 

65 AC  140 480 1000  480 1000  500  900 

85 AC  140 480 1100  480 1100  500  1000 

100 AC  140 480 1250  480 1250  500  1150 

Tab. 2.15 

Fig. 2.9 
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2.4 VEDERE EXPLODATA 

2.4.1 Eolo BL AE - serie cu ventilatoare elicoidale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.10 
 

Poz. Descriere  15/25 AE 35 AE 45 AE 55 AE 65 AE 85 AE 100 AE 

1 Panou posterior Cod        

2 Panou lateral Cod        

3 
Capacul tubului schimbător 

de căldură 
Cod 

       

4 Schimbător de căldură Cod        

5 Panou superior Cod        

6 Panou frontal Cod        

7 Grila de introducere Cod        

8 Ușa de acces compartiment 
arzător 

Cod 
       

9 Arzator cu preamestec Cod        

10 Bitermostat Cod        

11 Panou interior Cod        

12 Panou de baza Cod        

13 Izolatie termica Cod        

14a 
Ansamblu ventilator 

(echipamente cu un singur 

ventilator) 

Cod 
    

—- —- —- 

14b 
Ansamblu ventilator 

(echipamente cu doua 

ventilatoare) 

Cod —- —- —- —- 

   

Tab 2.16 Vedere explodata Eolo BL serie cu ventilatoare elicoidale 
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2.4.2 Eolo BL AC - serie cu ventilatoare centrifugale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 

 

Poz. Descriere  15/25 AE 35 AE 45 AE 55 AE 65 AE 85 AE 100 AE 

1 Plenum Cod        

2a 
Panou posterior de sustinere 

a ventilatorului (echipamente 

cu un singur ventilator) 
Cod 

     
—- 

 
—- 

 
—- 

2b 
Panou posterior de sustinere a 
ventilatoarelor (echipamente cu 
doua ventilatoare) 

Cod 
 

—- 

 
—- 

 
—- 

 
—- 

   

3 Panou posterior Cod        

4 Panou lateral Cod        

5 
Capacul tubului schimbător 

de căldură 
Cod 

       

6 Schimbător de căldură Cod        

7 Panou superior Cod        

8 Panou frontal Cod        

9 
Racord canal de introducere 

aer (optional) 
Cod 

       

10 Ușa de acces compartiment 
arzător 

Cod 
       

11 Arzator cu preamestec Cod        

12 Bitermostat Cod        

13 Panou interior Cod        

14 Panou de baza Cod        

15 Izolatie termica Cod        

16 Filtru aer (optional) Cod        

Tab 2.17 Vedere explodata Eolo VIP serie cu ventilatoare centrifugale 

2.11 
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2.5 VEDERE EXPLODATA ARZATOR 

2.5.1 Arzator pentru Eolo BL 15, 25, 35, 45, 55, 65 
 
 
 

Fig 2.12 Vedere explodata arzator pentru Eolo BL15 BL 25, BL 35, BL 45, BL 55, BL 65 
 
 
 
 

Poz. Cant. Descriere Cod Poz. Cant. Descriere Cod 

1 1 Racord gaz  12 1 Inel aer secundar  

2 8 Surub fixare grup electrovana 
 

13 1 
Surub strangere inel camera de amestec 
aer / gaz 

 

3 1 Izolatie termica carcasa  14 1 Racord injector si duza gaz  

4 1 Grup electrozi  15 1 Duza gaz  

5 2 Surub fixare electrozi  16 1 Dop 1/2  

6 1 Torta de combustie  17 2 Garnitură  

7 1 Carcasa  18 1 Electrovana gaz  

8 2 Piulița fixare electrozi  19 1 Racord drept gaz  

9 1 Izolatie termica ventilator  20 3 Surub fixare camera de amestec aer / gaz  

10 1 Arzator  21 1 Camera de amestec aer / gaz  

11 4 Piulița de fixare torta/ventilator      

Tab 2.18 Vedere explodata arzator pentru Eolo BL 15, BL 25, BL 35, BL 45, BL 55, BL 65 
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2.5.2 Arzator pentru Eolo BL 85, 100 
 
 
 

 

 
Fig 2.13   Vedere explodata arzator pentru Eolo BL 85, 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz. Cant. Descriere Cod Poz. Cant. Descriere Cod 

1 1 Torta de combustie  12 3 Surub fixare camera de amestec aer / gaz  

2 2 Surub fixare electrozi  13 1 Electrovana gaz  

3 1 Grup electrozi  14 1 Racord gaz  

4 1 Izolatie termica carcasa  15 8 Surub fixare grup electrovana  

5 1 Carcasa  16 1 Racord drept gaz  

6 2 Piulița fixare electrozi  17 2 Garnitură O-Ring  

7 1 Izolatie termica ventilator  18 1 Dop 1/2  

8 1 
Surub strangere inel camera de 
amestec aer / gaz 

 
19 4 

Piulița fixare torta/ventilator  

9 1 Arzator  20 1 Duza gaz  

10 1 Camera de amestec aer / gaz  21 1 Racord injector si duza gaz  

11 1 Inel aer secundar  22 1 Presostat gaz (optional)  

Tab 2.19  Vedere explodata arzator pentru Eolo BL 85, 100 
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AVERTISMENT 

Conexiunile electrice trebuie să fie realizate de personal calificat cu abilități corespunzătoare, 

în conformitate cu normele in vigoare din tara in care este realizata instalatia, conform 

instructiunilor din acest manual. 

Panou de comanda 

(vezi paragraful 3.1) 

 

AVERTISMENT 
Protejati linia de alimentare electrica in amonte, prevedeti intodeauna utilizarea unui 

intreruptor omnipolar cu deschidere intre contacte de minim 3 mm. 

Este obligatorie racordarea echipamentului la o retea eficienta de impamantare, avand grija 

sa lasati firul de impamantare mai lung decat cele de linie, astfel incat, in caz de agatare 

accidentala, sa fie ultimul deconectat, asigurand astfel o buna continuitate a impamantarii. 

 

 

Instalatia electrica trebuie adaptata la puterea maxima absorbita de echipament, indicata in fisa 

echipamentului din prezentul manual: sectiunea cablului trebuie sa fie conform cu puterea electrica 

absorbita. 

Pentru orice interventie asupra instalatiei electrice verificati schemele electrice din prezentul manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alimentare electrica (*) 

1/N/PE ~ 50 Hz 230 V 
 
 

 

 

(*) Alimentare electrica pentru versiunea cu ventilatoare trifazate: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V 

Fig 3.1 Conexiunea electrica a unui echipament EOLO 
 

3 INSTALATIA ELECTRICA 
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Observatie 

Funcționarea este „în două trepte” bazată pe parametrul Y6 (vezi tab. 4.3 la pag. 46). Prin 

setarea valorii 0 (zero) se exclude functionarea “în două trepte” si se activeaza functionarea 

intr-o treapta”. 

3.1 PANOURI DE COMANDA PENTRU FUNCȚIONAREA ARZĂTORULUI 

3.1.1 Control manual cu echipament de comanda care nu este furnizat de 
Systema 

Echipamentele pot fi furnizate fără panou de comanda. 

În acest caz, conectați contactul normal deschis (TA) al termostatului la bornele T-A ale conectorului J9B 

pentru controlul echipamentului (fig. 3.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIMENTARE ELECTRICA        

1/N/PE~50Hz 230V 

 

Fig 3.2 Schema electrica 

Prevedeti un termostat 

cu contact normal 

deschis pentru controlul 

echipamentului. 
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 Conexiuni la placa de bază SCP674V030 

Fig 3.3 Componente și conexiuni opționale 

 
MOD = REGLAREA PUTERII ARZATORULUI 

= Reglare in doua trepte 

= Reglare cu semnal 0-5 V 

= Reglare cu potentiometru 10 kOhm 
 
  
 
 
 

Legenda fig. 3.2 si 3.3 
 

ACC = Aprindere 
Bp = Arzator cu preamestc 
Em = Masa electrod 
EV = Electrovana 
F1 = Fuzibil protectie ventilator (a) 

F2 = Fuzibil protectie ventilator (b)  

F3 = Fuzibil protectie arzator 

F4 =  Fuzibil protectie arzator 

F5 = Fuzibil protectie circuite auxiliare J5B – J6B 

Hb = Led semnalizare blocare 

Hd = Ecran de vizualizare cu simboluri a starii 

arzătorului 

Hf = Led semnalizare flacără 

Hon = Led semnalizare functionare echipament 

M1 = Ventilator elicoidal pentru echipamentele din 

versiunea AE sau ventilator centrifugal pentru 

echipamentele din versiunea AC 

M2 = Al doilea ventilator elicoidal AE / centrifugal AC 

pentru modele cu 2 ventilatoare (model EOLO 

65, 85, 100). 

P3 =  Sonda NTC 100 pentru temperatura debitului 

de aer la intrare 

Pa = Presostat de debit minim de aer 

 

 

 

 

 
 
 

Pg = Presostat de presiune minima gaz (optional) 

Pg2 = Presostat de presiune maxima gaz cu 

rearmare  manuala (optional) 

Pp = Buton de programare (KEY), care se 

conecteaza doar pe durata programarii 

plăcii 

RM = Potentiometru 10 kΩ pentru modularea 

manuala a puterii termice 

SCP674V030 = Placa de baza model SCP674V030 

pentru comanda si controlul echipamentului 

Sr = Buton de reset - contact normal deschis (nul) 

TA =  Termostat de ambient (care nu este furnizat de 

Systema) 

TA2 = Contact secundar al termostatului de ambient 

Tacc =  Bobina de aprindere 

Ts =  Termostat de siguranță cu resetare automată 

Tso =  Termostat de siguranță cu resetare manuala 

(optional) 

V0-5 =  Semnal 0-5 V pentru modularea automata a 

puterii termice 

Vp =  Ventilatorul arzatorului cu preamestec 

Xa =  Priză pentru conectarea electrică a aparatului 

(1/N/PE ~ 50 Hz 230 V) 

Xc =  Slot pentru placa de control a flăcării 

 
 

A 

B 

C 
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3.1.2 Conexiuni placa de baza SCP674V030  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.4 Placa de baza 

SCP674V030 

 

CONECTOR REGLETA DESCRIERE 
NUMEROTARE 

CABLU 
COMPONENTĂ CONECTATĂ 

J1A 
L Alimentare generală (fază) 1ac-br Xa 

N Alimentare generală (nul) 1ac-bl Xa 

 
J1B 

 Conductor de protecție 1ac-yg Xa 

 Conductor de protecție 9a-yg; 9b-yg Mae1; Mae2; M1; M2 

 Conductor de protecție 1dc Em 

 
 
 
 
 
 

 
J2A 

F1 
Conexiune ventilator (faza) nr.1 pentru echipamente 

din seria AE/AC 
9a-br M1 

F1 
Conexiune ventilator (faza) nr.1, tip fara perii, pentru 
echipamente din seria AE 

9a-br Mae1 

F1 

Comanda funcționare pentru regulator de turatie cu 

intrerupere de faza pentru echipamente din seria 

AE cu ventilatoare tip “AC Motor” 

bk Vv 

 
F1 

Alimentarea (fază) contactoarelor C1-M1/C1-M2 

pentru actionarea motoarelor M3f-1/M3f-2 si a 

releului C3 pentru oprirea arzătorului datorită 

protecției termice a ventilatoarelor cu motoare 

trifazate. 

 
1IcF 

 
C1-M1; C3; C1-M2 (dacă este 

prezent) 

N 
Conexiune ventilator (nul) nr.1 pentru echipamente 

din seria AE/AC 
9a-bl M1 

N 
Conexiune ventilator (nul) nr.1, tip fara perii, 

pentru echipamente din seria AE 
9a-bl Mae1 

 
N 

Alimentarea (nul) contactoarelor C1-M1/C1-M2 

pentru actionarea motoarelor M3f-1/M3f-1 si a 

releului C3 pentru oprirea arzătorului datorită 

protecției termice a ventilatoarelor cu motoare 

trifazate. 

 
1IcN 

 
C1-M1; C3; C1-M2 (dacă este 

prezent) 

 
J2B 

F2 
Conexiune ventilator (faza) nr.2 pentru echipamente 

din seria AE/AC 
9b-br M2 (dacă este prezent) 

F2 
Conexiune ventilator (faza) nr.2, tip fara perii, pentru 
echipamente din AE 

9b-br Mae2 (dacă este prezent) 

Tab 3.1 Legenda conexiuni placa de baza SCP674V030 (1 di 2) 
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CONECTOR REGLETA DESCRIERE 
NUMEROTARE 

CABLU 
COMPONENTĂ CONECTATĂ 

 
 
 

J2B 

F2 

Comanda funcționare pentru regulator de turatie cu 

intrerupere de faza pentru echipamente din seria 

AE cu ventilatoare tip “AC Motor” 

bk Vv 

N 
Conexiune ventilator (nul) nr.2 pentru echipamente 

din seria AE/AC 
9b-bl M2 (dacă este prezent) 

N 
Conexiune ventilator (nul) nr.2, tip fara perii, 
pentru echipamente din seria AE 

9b-bl Mae2 (dacă este prezent) 

N 
Conexiune (nul) pentru regulator de turatie cu 

intrerupere de faza pentru echipamente din seria 

AE cu ventilatoare tip “AC Motor” 

bl Vv 

J3A 
+ Sonda NTC 100 pentru temperatura debitului de aer 

la intrare 

1fc-br P3 

- 1fc-bl P3 

J5B 
La Conexiune servomotor Belimo - faza (optional) —- SM 

N Conexiune servomotor Belimo - nul (optional) —- SM 

 

 
J7B 

a Conexiune presostat de presiune minima gaz 
(optional), altfel contactele sunt conectate în punte 

1tc-br Pg 

a 1tc-bl Pg 

b Conexiune termostat de siguranță cu resetare 

automată 

1ec-br Ts 

b 1ec-br Ts 

b Conexiune termostat de siguranță cu resetare 

manuala (optional) 

1ec-br Tso (alternativă Ts) 

b 1ec-bl Tso (alternativă Ts) 

 

J7C 

c 
Contacte conectate în punte 

—- —- 

c —- —- 

d Conexiune presostat de debit minim de aer cu rearmare  

manuala (optional), altfel contactele sunt conectate în 

punte 

4uc-br Pa 

d 4uc-bl Pa 

 
J8A 

FB1 Conexiune ventilator arzator cu preamestc (faza) 2ac-br Vp 
 

 
Conexiune ventilator arzator cu preamestc 

(conductor de protecție) 
2ac-yb Vp 

N Conexiune ventilator arzator cu preamestc (nul) 2ac-bl Vp 

 
J8B 

TR1  
Conexiune aprindere 

2cc-bl Ta 

TR2 2cc-br Ta 

ION 2cc-yg Ta 

J8C NC; C; NO Contacte conectate în punte 1cc —- 

 
J8D 

 

 Conexiune electrovana (conductor de protecție) 2bcc-yg EV 

V1 Conexiune electrovana (faza) 2bcc-br EV 

N Conexiune electrovana (nul) 2bcc-bl EV 

 

J9A2 

O Led semnalizare functionare echipament 1gc-gr Hon 

R Indicator rosu de semnalizare a blocarii 1gc-bk Hb 

G 
Indicator verde de semnalizare a functionarii 

arzatorului 
1gc-br Hf 

N Led de semnalizare la bordul echipamentului 1gc-bl Hon, Hb, Hf 

 
J9B 

R 
Resetare 

rd Sr 

T wt Sr 

R 
Resetare placa “SLAVE” 

 placa “SLAVE” (J1) 

T  placa “SLAVE” (J1) 

J9C 
2 

Contacte conectate în punte 
—- —- 

F —- —- 

KEY —- Conector pentru butonul de programare —- 
Pp (se conecteaza doar pe 

durata programarii plăcii) 

Tab 3.1 Legenda conexiuni placa de baza SCP674V030 (2 di 2) 
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3.1.3 Control automat (cu panouri de comanda optionale furnizate de  

Systema) 
 
 

PLACA “SLAVE” 
(optional) 

PANOU DE COMANDA 
SCHEMA DE 
REFERINȚĂ 

CONTROLUL PUTERII 
TERMICE 

 
 

 
Mod. SCP674V124 

Cod. 04CLQU1217 

 

 
 

Panou de comanda standard cu 
termostat de ambient SQT02G 

 
 
 

Fig. 3.5, pag. 33 

 

Panou de comanda pentru 

controlul unui singur aparat AE/AC 

cu modularea automată a 

arzătorului pe baza temperaturii 

ambientale și controlul ventilarii in 

sezonul de vara. 

 
 

 
Mod. SCP674V202 

Cod. 04CECR0103 

 

 

 
 

 
Fig. 3.6, pag. 34 

Fig. 3.14, pag. 41 

Panou de comanda pentru 

controlul unui singur aparat AE/AC 

cu modularea automată a 

arzătorului pe baza temperaturii 

ambientale și a temperaturii 

exterioare prin intermediul 

sondelor conectate la placa 

“slave” a echipamentului și 

controlul ventilarii in sezonul de 

vara. 
Panou de comanda cu touch screen 

si sonda de temperatura 

 
 

 
Mod. SCP674V143 

Cod. 04CECR0104 

 

 

Panou de comanda Master 
SCH150 - iNET 

 
 

 
Fig. 3.11, pag. 38 

Fig. 3.12, pag. 39 

Comanda si controleaza maxim 16 
generatoare de aer cald Eolo 
AE/AC cu maxim 4 zone de 
temperaturi diferite, cu modularea 
automată a arzătorului pe baza 
temperaturii ambientale și 
controlul ventilarii in sezonul de 
vara. Este posibila activarea si 
dezactivarea functionarii fiecarui 
echipament. 

 
 

 
Mod. SCP674V202 

Cod. 04CECR0103 

 

 

Panou de comanda Master 
SCM830/SCM850 - I²NET 

 
 
 

Fig. 3.6, pag. 34 

Fig. 3.13, pag. 40 

Fig. 3.14, pag. 41 

Comanda si controleaza maxim 30 

generatoare de aer cald (16 pentru 

SCM830) Eolo AE/AC cu maxim 

30 (16 pentru SCM830) zone de 

temperaturi diferite, cu modularea 

automată a arzătorului pe baza 

temperaturii ambientale și controlul 

ventilarii in sezonul de vara.. Este 

posibila activarea si dezactivarea 

functionarii fiecarui echipament. 

Tab. 3.2 Panouri de comanda pentru control automat 
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FUNCTIONARE AUTOMATA CU 

MODULARE CONTINUA 

3.1.4 Schema electrica cu panoul de comanda SCQT02G si placa de retea 

slave SCP674V124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIMENTARE ELECTRICA        

1/N/PE~50Hz 230V 
 
 

 
 

PANOU DE COMANDA 

 
 

Fig. 3.5 Schema electrica cu panoul de comanda cod. 04CLQU1217(*) cu sonda de temperatura inclusa 

(*) Kit-ul cod: 04CLQU1217 cuprinde placa de retea slave SCP674V124 (SL1), panoul de comanda SCQT02G (Hd2) și cablul de conectare 

(J). 
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Observatie 

Generatoarele echipate cu placa de retea slave SCP674V202 pot fi controlate prin intermediul 

panourilor de comanda SCP674V122T si/sau Master SCM830/SCM850. 

3.1.5 Schema electrica cu panoul de comanda SCP674V122T si placa de 

retea slave SCP674V202 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTARE ELECTRICA        

1/N/PE~50Hz 230V 
 
 
 

 
Panoul de comanda fig. 3.4 la pag. 30 si fig. 3.5 la pag. 33 

 

 
Fig. 3.6 Schema electrica cu placa de retea slave SCP674V202 pentru controlul echipamentelor prin 

reteaua I²NET si/sau cu panoul de comanda SCP674V122T 
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 Conexiuni la placa de bază SCP674V030 si la 

placa de retea SCP674V202 

Fig 3.7 Componente și conexiuni opționale 
 
 
 

 

Legenda fig. 3.5, 3.6 si 3.7 
 
ACC = Aprindere 

Bp = Arzător cu preamestc 

Em = Masă electrod 

EV = Electrovană 

F1 = Fuzibil protectie ventilator (J2A) 

F2 = Fuzibil protectie ventilator (J2B) 
F3 = Fuzibil protectie arzator 

F4 =  Fuzibil protectie arzator 

F5 = Fuzibil protectie circuite auxiliare J5B – J6B 

Hb = Led semnalizare blocare 

Hd = Ecran de vizualizare cu simboluri a starii arzătorului 

Hd1 = Panou de comanda SCQT02G cu termostat de 

ambient 

Hd2 = Panou de comanda SCP674V122T 

Hf = Led semnalizare flacără 

Hon = Led semnalizare functionare echipament 

J =  Cablu de telefon, lungime maxima 15 metri 

J2(SL1/Hd1) = Conexiuni pentru conectarea prin cablu (J) a 

panoului de comanda cu placa de retea SCP674V124 

(SL1) instalata la generatorul de aer cald 

Ln =  Linie protejată de interferențe cu 4 poli, lungime 

maxima15÷20 metri 

M1 = Ventilator elicoidal pentru echipamentele din 

versiunea AE sau ventilator centrifugal pentru 

echipamentele din versiunea AC 

M2 = Al doilea ventilator elicoidal AE / centrifugal AC pentru 

modele cu 2 ventilatoare (model EOLO 65, 85, 100). 

P1 = Sonda de temperatura ambientala pentru comanda si 

controlul cu retea I2NET si/sau cu panoul de comanda 

SCP674V122T (Hd2) 

P2 = Sonda de temperatura externa pentru comanda si 

controlul cu retea I2NET si/sau cu panoul de comanda 

SCP674V122T (Hd2) 

 

 

 

 

 

 

 

P3 =  Sonda NTC 100 pentru temperatura debitului de 

aer la intrare 

P4 =  A doua sonda NTC 100 pentru temperatura 

debitului de aer la iesire (optional) 

Pa = Presostat de debit minim de aer cu rearmare 

manuala (optional) 

Pg = Presostat de presiune minima gaz (optional) 

Pg2 = Presostat de presiune maxima gaz cu rearmare  

manuala (optional) 

Pp = Buton de programare (KEY), care se conecteaza 

doar pe durata programarii plăcii 

RS485 = Cablu pentru conectarea la rețeaua serială iNET 

SCP674V030 = Placa de baza model SCP674V030 pentru 

comanda si controlul echipamentului 

SL1 = Placa de retea model SCP674V124 pentru 

conectarea panoului de comanda SCQT02G 

SL3 = Placa de retea model SCP674V202 pentru 

conectarea panoului de comanda din seria I²NET 

sau a panoului de comanda SCP674V122T (Hd2) 

SM = Servomotor (optional) pentru echipamente din seria 

AC cu camera de amestec aer 

Sr = Buton de reset - contact normal deschis (nul) 

Tacc =  Bobina de aprindere 

Ts =  Termostat de siguranță cu resetare automată 

Tso =  Termostat de siguranță cu resetare manuala 

(optional) 

Vp =  Ventilatorul arzatorului cu preamestec 

Xa =  Priză pentru conectarea electrică a aparatului 

(1/N/PE ~ 50 Hz 230 V) 

Xc =  Slot pentru placa de control a flăcării 
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3.1.6 Tipuri de motoare (optional) 
 
 
 
 

  

Fig. 3.8 Varianta (optional) pentru echipamente din seria 

AE cu motor fara perii 

Fig. 3.9 Varianta (optional) pentru 

echipamente din seria AE cu motor 

tip AC Motor regulator de turatie cu 

intrerupere de faza 
 
 
 
 
 

Legenda fig. 3.8 si 3.9 

Mae1 = Ventilator fara perii pentru echipamentele din 

versiunea AE ca alternativa la ventilatoarele 

standard (M1) 

Mae2 = Al doilea ventilator fara perii pentru 

echipamentele din versiunea AE cu 2 

ventilatoare (EOLO BL 65, 85, 

100) ca alternativa la ventilatoarele standard 
(M2) 

Mae1V = Ventilator tip AC Motor cu regulator de turatie cu 

intrerupere de faza pentru echipamentele din 

versiunea AE ca alternativa la ventilatoarele 

standard (M1) 

 
Mae2V = Al doilea ventilator tip AC Motor cu regulator de 

turatie cu intrerupere de faza pentru 

echipamentele din versiunea AE cu 2 

ventilatoare (EOLO BL 65, 85, 100) ca 

alternativa la ventilatoarele standard (M2) 

Vv = Regulator de turatie cu intrerupere de faza mod. 

SCP674V005, doar pentru echipamentele din 

versiunea AE (optional) 

Conexiuni la placa de bază SCP674V030 și la 

placa de retea SCP674V202 (conectorul J4) 
 
 

 
Conexiuni la placa de bază 

SCP674V030 și la placa de retea 

SCP674V202 (conectorul J4) 
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3.1.7 Conexiuni placa de retea slave SCP674V202 (optional) 
 

 

Fig. 3.10 Placa de retea slave SCP674V202 
 
 

 

CONECTOR REGLETA DESCRIERE NUMEROTARE CABLU COMPONENTĂ CONECTATĂ 

CN1 
 Conectori pentru extensii ale sistemului 

de operare 

  

CN2 
 Conectori pentru extensii ale sistemului 

de operare 

  

IFS —- Interfață serială TTL —- —- 

J1 
1 

Contact resetare 
1scR Placa SCP674V30 (J9B) 

2 1scT Placa SCP674V30 (J9B) 

 
J2 

P2 Sondă externă P2 5ph2 P2 

C Sonde comune P1; P2 5hc P1; P2 

P1 Sondă ambientala P1 5ph1 P1 

J3 
P4 

A doua sondă de debit (optional) 
1fca2 - br P4 

C 1fca2 - bl P4 

 
 
 

J4 

+1 Semnal 0–10 V ventilator tip fara perii, 
pentru echipamente din seria AE 

9-bk Mae1; Mae2 

-1 9-gr Mae1; Mae2 

+1 
Semnal 0–10 V modulare pentru 

regulator de turatie cu intrerupere de 

faza pentru echipamente din seria AE 

cu ventilatoare tip AC Motor 

—- Vv 

-1 — Vv 

+2 Semnal 0–10 V servomotor BELIMO 
(optional) 

—- SM 

-2 —- SM 

 
J9 

V+ 
Conexiune pentru panoul de comanda 

cu touch screen SCP674V122T (Hd2), 

utilizați numai pentru acest panou 

6bV+ Hd2 

L1 6bL1 Hd2 

L2 6bL2 Hd2 

V- 6bV- Hd2 

 

J11 

+A Conector Sc Bus RS 485 pentru 

conectare la rețea, utilizați numai in 

cazul controlului prin reteaua I2NET cu 

panoul de comanda al retelei 

(SCM830/850) 

7s+A Conector XQ-3 

-B 7s-B Conector XQ-2 

S 7eS Conector XQ-1 

Tab 3.3 Legenda conexiuni placa de retea slave SCP674V202, fig. 3.6, pag. 34 
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3.1.8 Schema electrica cu panoul de comanda SCH150 si placa de retea slave 
SCP674V143 

Fig. 3.11 Schema electrica cu  placa de 

retea slave SCP674V143 pentru 

controlul echipamentelor prin 

reteaua iNET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conexiune la 

rețeaua iNET 

(fig. 3.12, pag. 39) 

Legenda fig. 3.11 

 
ALIMENTARE 

ELECTRICA 

1/N/PE~50Hz 230V 

 
 
 

ACC = Aprindere 
Bp = Arzator cu preamestc 
Em = Masă electrod 
EV = Electrovană 
F1 = Fuzibil protectie ventilator (J2A) 

F2 = Fuzibil protectie ventilator (J2B)  

F3 = Fuzibil protectie arzator 

F4 =  Fuzibil protectie arzator 

F5 = Fuzibil protectie circuite auxiliare J5B – J6B 

Hb = Led semnalizare blocare 

Hd = Ecran de vizualizare cu simboluri a starii arzătorului 

Hf = Led semnalizare flacără 

Hon = Led semnalizare functionare echipament 

M1 = Ventilator elicoidal pentru echipamentele din 

versiunea AE sau ventilator centrifugal pentru 

echipamentele din versiunea AC 

M2 = Al doilea ventilator elicoidal AE / centrifugal AC pentru 

modele cu 2 ventilatoare (model EOLO 65, 85, 100). 

P3 =  Sonda NTC 100 pentru temperatura debitului de 

aer la intrare 

Pp = Buton de programare (KEY), care se conecteaza 

doar pe durata programarii plăcii 

RS485 = Cablu pentru conectarea la rețeaua serială iNET 

SCP674V030 = Placa de baza model SCP674V030 pentru 

comanda si controlul echipamentului 

SL2 = Placa de retea model SCP674V143 pentru 

conectarea la reteaua seriala iNET  

Sr = Buton de reset - contact normal deschis (nul) 

Tacc =  Bobina de aprindere 

Ts =  Termostat de siguranță cu resetare automată 

Vp =  Ventilatorul arzatorului cu preamestec 

Xa =  Priză pentru conectarea electrică a aparatului 

(1/N/PE ~ 50 Hz 230 V) 

Xc =  Slot pentru placa de control a flăcării 
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3.1.9 Conexiuni cu panou de comanda master pentru rețeaua iNET 
 

Panoul de comanda master (SCH150) pentru controlul prin reteaua iNET poate controla pana la 16 

echipamente cu maxim 4 zone de temperaturi diferite (prin conectarea a 4 sonde PA). 
 

Echipamente cu placa 

de retea SCP674V143 
 
 
 
 
 
 

 
   Alimentare electrica (*) 

1/N/PE ~ 50 Hz 230 V 
 
 
 
 
 
 
 

Master SCH150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
abababab

ab
aab
ab
aab
ab
a
 

bbb 
 ababaab

ababababab aaa 
 
 
 
 

(*) Alimentare cu energie electrica pentru versiunea cu ventilatoare trifazate: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V 

 

Fig. 3.12 Conexiuni cu panou de comanda master pentru controlul prin rețeaua iNET 
 
 

PE = sonda de temperatura exterioara cod. 00CESO2688 

PA = sonda de temperatura ambientala cu cheie in 3 pozitii cod. 04CESO2622 sau sonda de 

temperatura ambientala cod. 04CEGL3001 

+A 
+B 

S 

      +A 
+B 

S 

Cablu ecranat răsucit de legatura 

panou de comanda-generatoare de 

aer cald, secțiune minimă 2x0,5 mm2
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3.1.10 Conexiuni cu panou de comanda master pentru rețeaua I²NET 
 

Panoul de comanda master poate controla pana la 16 echipamente (SCM830), sau pana la 30 echipamente 

(SCM850) și două zone de temperaturi diferite cu sonde de temperatura ambientala conectate direct la 

panoul de comanda master. 

Este posibil controlul până la 16 zone de temperaturi diferite (30 de zone pentru SCM850) prin conectarea 

unei sonde de temperatura ambientala pentru fiecare echipament (vezi paragraful 3.1.11 a pag. 41). 
 

 

 Echipamente cu placa 

de retea SCP674V202 
 
 
 
 
 

 

Alimentare electrica (*) 

1/N/PE ~ 50 Hz 230 V 

 

(*) Alimentare cu energie electrica pentru 

versiunea cu ventilatoare trifazate: 

3/N/PE ~ 50 Hz 400 V 

 

Activați rezistența de la capatul liniei 

aducand comutatorul DIP 1 din SW4 in 
pozitia ON de pe ultima placă de 

rețea, cea mai îndepărtată de panoul 

de comanda master. 

Master SCM830/850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

babababa
ba
bba
ba
bba
ba
b
 

aaa 
 ababaab

ababababab aaa 
 

 

Fig. 3.13 Conexiuni cu panou de comanda master pentru controlul prin rețeaua I²NET 
 
 

PE = sonda de temperatura exterioara cod. 00CESO2688 

PA1 = sonda de temperatura ambientala zona 1 cod. 04CEGL3001  

PA2 = sonda de temperatura ambientala zona 2 cod. 04CEGL3001 

+A 
+B 

S 

      +A 
+B 

S 

Cablu ecranat răsucit de legatura 

panou de comanda-generatoare de 

aer cald, secțiune minimă 2x0,5 mm2
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3.1.11 Conexiune mixtă cu master SCM830/850 si panou de comanda TOUCH 
 

In fig. 3.14 este prezentat un exemplu de rețea I²NET, generatorul nr. 1 este echipat cu un panou de 

comanda SCP674122T pentru controlul local al generatorului de aer cald. 

Temperatura ambientală și temperatura exterioară pentru generatoarele de aer cald nr. 1 si nr. 2 sunt 

detectate cu sonde de temperatura conectate la echipamentul respectiv; generatorul nr. 3 este gestionat pe 

baza temperaturilor detectate de sondele (PE; PA1) conectate la panoul de comanda al rețelei. 
 

 
 Echipamente cu placa 

de retea SCP674V202 

 
Panou de comanda TOUCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentare electrica (*) 

1/N/PE ~ 50 Hz 230 V 

 

(*) Alimentare cu energie electrica pentru 

versiunea cu ventilatoare trifazate: 
3/N/PE ~ 50 Hz 400 V 

 

Activați rezistența de la capatul liniei 

aducand comutatorul DIP 1 din SW4 in 
pozitia ON de pe ultima placă de 

rețea, cea mai îndepărtată de panoul 

de comanda master. 

Master SCM830/850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fig. 3.14 Conexiuni cu panou de comanda master pentru controlul prin rețeaua I²NET si panou de comanda 
 SCP674V122T 
 

PE = sonda de temperatura exterioara cod. 00CESO2688 

PA1 = sonda de temperatura ambientala zona 1 cod. 04CEGL3001 
P1 = sonda de temperatura ambientala cod. 04CEGL3001 conectata la echipament  
P2 = sonda de temperatura exterioara cod. 00CESO2688 conectata la echipament 
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3.1.12 Schema electrica cu un motor trifazat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTARE 

ELECTRICA 

3/N/PE~50Hz 400V 

 
 
 
 

 
Fig. 3.15 Schema electrica cu 1 motor trifazat 
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ALIMENTARE 

ELECTRICA 

3/N/PE~50Hz 400V 

Observatie 

Este posibila combinarea diverselor placi de retea (SCP674V124; SCP674V143; SCP674V202) 

si panouri de comanda în cazul motoarelor trifazate. 

3.1.13 Conexiuni cu doua motoare trifazate 

Conexiuni la placa de baza SCP674V030 

Fig. 3.16 Schema electrica cu 2 motoare trifazate 

 

 

Legenda fig. 3.15 si 3.16 
 

ACC = Aprindere 

Bp = Arzător cu preamestc 

C1-M1 = Contactor de acționare a motorului M3f-1 

C1-M2 = Contactor de acționare a motorului M3f-2 

C3 = Releu pentru oprirea arzătorului în caz de intervenție 

a protecției termice a ventilatoarelor 

Em = Masă electrod 

EV = Electrovană 

F1 = Fuzibil protectie ventilator (J2A)  

F2 = Fuzibil protectie ventilator (J2B)  

F3 = Fuzibil protectie arzator 

F4 =  Fuzibil protectie arzator 

F5 = Fuzibil protectie circuite auxiliare J5B – J6B 

Hb = Led semnalizare blocare 

Hd = Ecran de vizualizare cu simboluri a starii arzătorului 

Hf = Led semnalizare flacără 

Hon = Led semnalizare functionare echipament 

M3f-1 = Ventilator trifazat 

M3f-2 = Al doilea ventilator trifazat pentru modelele cu 2 

ventilatoare (EOLO 65, 85, 100) 

 
 

P3 = Sonda NTC 100 pentru temperatura debitului de aer 

la intrare 
Pa = Presostat de debit minim de aer cu rearmare manuala 

(optional) 

Pg = Presostat de presiune minima gaz (optional) 

Pp = Buton de programare (KEY), care se conecteaza 

doar pe durata programarii plăcii 

R1-M1 = Protecție termică a ventilatorului M3f-1 

R2-M2 = Protecție termică a ventilatorului M3f-2 

SCP674V030 = Placa de baza model SCP674V030 pentru 

comanda si controlul echipamentului 

Sr = Buton de reset 

TA = Termostat de ambient (care nu este furnizat de 

Systema) 
Tacc = Bobina de aprindere 

Ts =  Termostat de siguranță cu resetare automată 

Tso =  Termostat de siguranță cu resetare manuala 

(optional) 

Vp =  Ventilatorul arzatorului cu preamestec 

Xc = Slot pentru placa de control a flăcării 

XS = Bloc terminal pentru conectarea sursei de alimentare 

cu energie electrica a echipamentului (3/N/PE ~ 

50 Hz 400 V) 
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4.1 CARACTERISTICI PLACA DE COMANDA SI CONTROL 

SCP674V030 
 
 
 
 

 

Fig. 4.1 Placa de comanda si control SCP674V030 
 
 
 

Caracteristici generale 

Alimentare electrica: 230 Vac +/- 10% 

Domeniu de lucru: -40…150° C 

Afisaj display: 0÷99 

Consum: 7 VA 

Dimensiune placa: 144x193x35(max)mm 

Stocarea datelor: Pe memorie EEPROM 

Protecție frontală: IP44 cu cutie impermeabilă 

 din PVC  

Condiții de utilizare: Temperatura ambientala: 

 –10÷50°C; 

 Temperatura  de  depozitare: 

–20÷70°C 

Umiditatea relativa ambientala: 30÷80%, fara condensare 

Conexiuni: Reglete cu surub pentru cabluri cu 

 sectiune maxima de 2,5mm2 

Afișaj: afișaj cu 2 cifre + pictograme 

Intrări: 9 contacte 

1 intrare potentiometru 10KΩ 

1 intrare sonda NTC 10 K 0,5% @25°C 

6 intrări indicatori functionare optoizolatori 

Iesiri: releu presostat SPDT 5(1)A   

250Vac; 

4 iesiri de tensiune electrica 230 V; 

1 iesire PWM; 

Iesiri date: Interfata iFS seriala TTL 

4 FUNCTIONAREA ECHIPAMENTULUI 
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4.1.1 Indicatori de functionare afisati pe display 
 

 

DISPLAY PICTOGRAME 
STAREA 

ARZATORULUI 
CONDITIE CAUZA RESTABILIRE FUNCȚIONARE 

 
 

Oprit Reglare Contact TA deschis Contact TA inchis 

 

 

 
Oprit Avarie Contact alarma J7B deschis Contact alarma J7B inchis 

 

 

 

Oprit 
Avarie 

Contact alarma J7C deschis 
Contact alarma J7C inchis + Apăsând 

butonul RESET perntru 5 secunde 

  
 
 

 Oprit 
Avarie 

Blocare in lipsa detectării 

flacării. 

Cu pictograma intermitentă, 

arzătorul este blocat timp 

de peste 2 minute 

Eliminare cauze blocare + Restabilirea 

functionarii: 

a) apăsând butonul RESET pentru blocul 
de control flacără GENIUS E 82 si M 82 

b) Intrerupeți și restabiliți tensiunea de 
alimentare pentru blocul de control 
flacără GENIUS E 82 

  

 

 
Reglare 

Post-ventilare  

Sfârșitul ciclului 

 

 
 

 

 

La pornire 
 

Preventilare camera de 
ardere 

 

 

 

 
Faza de BOOST 

 
Procedura de aprindere 

 

0...99 

 

 
Acces Reglare Functionare normala 

 

Tab. 4.1 Indicatori de functionare afisati pe display-ul placii de baza SCP674V030 
 
 

 

4.1.2 Alte informatii afisate pe display 
 
 

DISPLAY SEMNIFICATIE DESCRIERE 
 

  

Salvarea sau STERGEREA memoriei de alarma 

 

 

  

 
RESET arzator 

a) Resetare electrica: întreruperea temporară a alimentării 
electrice a plăcii de control a flăcării 

b) Resetare manuala: prin transmiterea semnalului de resetare 
(N) la placa de cotrol a flăcării 

 

  

EROARE sonda de debit 
a) Sonda NTC 100 (Stf) este in scurtcircuit sau nu este legată 

b) Temperatura debitului de aer depășește limitele instrumentului 
 

Tab 4.2 Indicatori de functionare afisati pe display-ul placii de baza SCP674V030 
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Observatie 

Vezi paragraful 4.1.4 de la pagina 47 pentru procedura de modificare a parametrilor. 

4.1.3 Parametrii functionare arzator 
 

 

NOTATIE PARAMETRU INTERVAL UM IMPLICIT 

t1 
Temperatura debitului de aer la intrare detectata de sonda NTC 100 (P3) – DOAR 

CITIRE 
0...99 

  

SP Setarea puterii arzătorului. 0=rL; 100=rH; 0...99 % 99 

 
 

/P 

Prezența potențiometrului: 

/P = 0 : potențiometrul nu este prezent; 

puterea livrată de arzator la valorea SP setată 

/P = 1 : comanda externa a regulatorului (potentiometru, termostat, semnal 0-5 V.) 

Important 

Daca SCP674V030 include placa slave de retea NU UTILIZATI comanda externa in 

J3B 

 
 

0...1 

 
 

- 

 
 

0 

 
 

L1 

Tip reset: 

0 = manual – Cu placa de control al flacării GENIUS M 82; 
1 = electric – Cu placa de control al flacării GENIUS E 82; ledul de blocare aprins atat in 

timpul preventilarii cat si in timpul intrarii in blocaj; 

2 = electric – Cu placa de control al flacării GENIUS E 82; ledul de blocare aprins doar 

in timpul intrarii in blocaj. 

   

rL Valoare minima PWM = Puterea minimă furnizată de arzător 0...rH % *... 

rH Valoare maxima PWM = Puterea maximă furnizată de arzător rL…100 % *... 

Y0 Timpul de preventilare la pornire 10...99 Sec 10 

Y1 Timpul de BOOST (aprindere) 0...99 Sec 0 

Y2 Valoare PWM de la 0…99 % asociat timpului BOOST. 0...99 % *... 

Y3 Valoare setata ventilare 0...80 °C 40 

Y4 Întârzierea opririi ventilarii (timpul de post-ventilare) 0...99 Sec 30 

Y5 Banda neutra de ventilare 3...15 °C 5 

 
 

Y6 

Setare punct de lucru treapta doi a arzatorului: 

• Cu temperatura debitului de aer < Y6; puterea arzatorului = SP sau valoarea 

potențiometrului 

• Cu temperatura debitului de aer > Y6; puterea = rL 

Important 

• Această funcție este exclusă în mod automat când SCP674V030 funcționează    

împreună cu SCP674V143, SCP674V202 si SCP674V124 

• Prin setarea valorii “0” se exclude functionarea in doua trepte 

 
 

0...80 

 
 

°C 

 
 

55 

Y7 Diferenta pentru intrare in treapta a doua 3...15 °C 5 

Y8 Semnalizarea blocarii (utilizata exclusiv de producător) 0-1 0 1 

HH Firmware-ul de lansare (doar pentru citire) - - - 

Tab 4.3 Parametrii functionare arzator 
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4.1.4 Parametri standard de funcționare în funcție de modelul echipamentului 
 

Pentru a accesa programarea: 
a) Apăsați butonul Pp (conectat la conectorul 

KEY al plăcii SCP674V030); 
b) Derulați parametrii până la cel căutat; 

c) Eliberați butonul si vizualizati valoarea setata; 

 
d) Modificați valoarea parametrului apăsând 

butonul Pp (KEY); 

e) Dupa găsirea valorii dorite, eliberați butonul; 

f) Așteptați câteva secunde, ieșirea se face in 
mod automat; 

g) Repetați procedura pentru ceilalți parametri. 
 
 
 

NOTATIE PARAMETRU 
EOLO BL 

15 

EOLO BL 

25 

EOLO BL 

35 

EOLO BL 

45 

EOLO BL 

55 

EOLO BL 

65 

EOLO BL 

85 

EOLO BL 

100 

t1 Temperatura debitului de aer Doar citire 

SP Setarea puterii arzătorului 
Funcția nu este activată cu SCP674V124; SCP674V143, SCP674V202 = funcționare 

automată 

/P 
Prezența potențiometrului (comanda 

externa a puterii) 

Funcția nu este activată cu SCP674V124; SCP674V143, SCP674V202 = funcționare 

automată 

L1 Tip reset Vezi tabelul 4.3 de la pagina 46 

rL Puterea minimă furnizată de arzător 30 40 40 45 35 40 40 50 

rH Puterea maximă furnizată de arzător 55 55 70 80 70 85 70 80 

Y0 Timpul de preventilare la pornire 10 

Y1 Timpul de BOOST 99 

Y2 Putere BOOST 40 40 45 45 45 50 45 50 

Y3 Valoare setata ventilare 40 

Y4 Întârzierea opririi ventilarii 30 

Y5 Banda neutra de ventilare 5 

Y6 Setare punct de lucru treapta doi a 
arzatorului 

60 

Y7 
Diferenta pentru intrare in treapta a 

doua (interval neutru) 
5 

Y8 Modul de semnalizare a blocarii 1 

HH Firmware-ul de lansare (doar pentru 
citire) 

1.6 

Tab 4.4 Parametri de funcționare arzator în funcție de modelul echipamentului 
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Observatie 

Mai jos sunt descrise operațiunile individuale pentru fiecare secvență de functionare cu 

informații și pictograma de referință prezenta pe afișajul plăcii de bază de comandă și 

control SCP674V030. 

Observatie 

A se vedea paragrafele 4.1.3 si 4.1.4 de la pagina 46 si 47 pentru descrierea parametrilor (Y0, 
Y1, etc.). 

A se vedea paragraful 3.1 de la pagina 28 pana la pagina 43 pentru descrierea 

componentelor (Ts, M1/M2, ecc.) 

4.2 SECVENTE DE FUNCTIONARE 
 

 
 

 

Fig. 4.2 

Echipamentele au 3 lămpi de semnalizare situate pe partea din față: 

Ho = prima lampă de culoare portocalie indică prezența sursei de alimentare 

electrica și nicio siguranță activă (componente conectate la conectorii J7B 

și J7C ai plăcii SCP674V030); 

Hf = a doua lampă de culoare verde indică prezența flăcării (arzătorul este 

pornit); 

Hb = a treia lampă indică blocarea arzătorului. 
 

4.2.1 Pornire 
 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

 

 
1 

Cerere de căldură de la termostatul 

de ambient 

Verificarea închiderii contactului 

termostatului de siguranță TS 

Inceperea preventilarii camerei de 

ardere timp de 10 secunde 

(parametrul Y0) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 
Procedura de aprindere al 

arzătorului, timpul de BOOST - 99 

secunde (parametrul Y1) 

  
 

 

   

 

3 

 
Aprinderea flăcării (prima încercare) 

cu putere setată conform 

parametrului Y2 

  

 

 
 

 

  

 

4 

 
Flacăra detectată după timpul de 

BOOST (parametrul Y1) 

Funcționare normală 

   

 

 

  

 
5 

Activarea ventilatoarelor la atingerea 

valorii temperaturii setate a ventilarii 

+ a benzii neutre (parametrul Y3+Y5) 

     

Tab 4.5 Secventa de pornire 
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4.2.2 Oprire 
 

 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

1 

La realizarea temperaturii setate, 

contactul termostatului de ambient 

se deschide. 

Contact termostatului de siguranță 

TS este inchis. 

 

 

 

   

 
2 

Ventilarea camerei 

Pictograma rămâne aprinsă timp de 

120 de secunde 

 

 

 

  

 

3 

Dupa ce t1 < Y3 ventilatorul rămâne 

pornit conform timpului setat cu 

parametrul Y4 

Pe display este afisata valoarea t1 

(0...99 °C) 

 

0...99 

   

 
4 

 
Echipamentul este oprit 

 

 

   

Tab 4.6 Secventa de oprire 

 
4.2.3 Defect de functionare - Intervenție de siguranță (Pg2) 

(Blocare permanentă până la rearmare manuală) 
 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

 
1 

 
Functionare normala 

 

0...99 
 

  

 

 
2 

 
Defect de funcționare (intervenție 

presostat de presiune maxima gaz 

Pg
2
) 

 

 

 

 

  

 

3 

Ventilarea camerei 

Pictograma de ventilare a camerei 

rămâne aprinsă timp de 120 de 

secunde 

 

 

 

 

  

 
4 

Aparatul se oprește 

Blocarea funcționarii 

 

 

 

  

Tab 4.7 Secvența de eroare - intervenție de siguranță 
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4.2.4  Restabilirea manuală a funcționării 
 

 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

 

1 

 
Restabilirea funcționării (de exemplu, 

rearmarea manuală a presostatului 

de presiune maxima gaz Pg
2
: 

închiderea contactului). 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

2 

 
Tineti apăsat butonul de resetare 

(Sr) mai mult de 5 secunde pentru a 

restabili funcționarea. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
3 

Echipamentul este repornit. 

Acesta va reporni cand exista cerere 

de caldura de la termostatul de 

ambient. 

  
 

 

  

  

Tab 4.8 Secvența de restabilire manuală a funcționării 
 
 
 
 

 

4.2.5  Defect de functionare - Intervenție de siguranță (Ts) 
 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

 

1 

 

Functionare normala 

 

0...99 
 

  

 

2 

Defecțiune de funcționare (de 

exemplu, intervenția termostatului de 

siguranta cu rearmare automata Ts) 

Deschiderea contactului termostatului 

de siguranță Ts 

 

 

 
 

  

 
 

3 

 
Ventilarea camerei 

Pictograma de ventilare a camerei 

rămâne aprinsă timp de 120 de 

secunde 

 

 

 

  

 
4 

 
Aparatul se oprește 

Blocarea funcționarii 

 

 
 

  

Tab 4.9 Secvența de eroare - intervenție de siguranță 
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4.2.6  Restabilirea automată a funcționării 
 

 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

 

1 

Resetare automată de siguranță (de 

exemplu, închiderea automată a 

contactului termostatului de 

siguranță Ts deoarece condiția 

periculoasă nu mai există) 

 

 

  

  

 

2 

Echipamentul este repornit. 

Acesta va reporni cand exista cerere 

de caldura de la termostatul de 

ambient. 

 

  

  

 

3 

Pentru ștergerea alarmelor din 

memorie țineți apăsat butonul RESET 

timp de două secunde 

 
 

 
 

 

 

  

4 
 

 
Procedura de aprindere al 

arzătorului, timpul de BOOST - 99 

secunde (parametrul Y1) 

  

 
 

  

 

5 

 
Aprinderea flăcării (prima încercare) 

cu putere setată conform 

parametrului Y2 

  

  

  

 

6 

 
Flacăra detectată după timpul de 

BOOST (parametrul Y1) 

Funcționare normală 

  

 

  

Tab 4.10 Secvența de restabilire automată a funcționării 
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4.2.7  Blocarea arzătorului in urma nedetectatării flăcării 
 

 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

 

1 

 

Functionare normala 

 

0...99 
 

  

 

2 

 
Lipsa flacără (ionizare nu este 

detectată) 

 

0...99 
 

  

 

3 
Ventilarea camerei 

Pictograma rămâne aprinsă timp de 

120 de secunde 

 

 

 

  

 

4 

Dupa ce t1 < Y3 ventilatorul rămâne 

pornit conform timpului setat cu 

parametrul Y4 

Pe display este afisata valoarea t1 

(0...99 °C) 

 

0...99 

   

 

5 Echipamentul este oprit 

 

 

   

 

Tab 4.11 Secvența de blocarea a arzătorului in urma nedetectatării flăcării 
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4.2.8 Resetare - Restabilirea funcționării arzatorului prin rearmare electrica 
 

 

Nr. DESCRIERE OPERATIUNE COMPONENTA DISPLAY PICTOGRAMA 
SEMNALIZARE CU 

RESETARE 
ELECTRICA 

SEMNALIZARE CU 
RESETARE 
MANUALA 

 
1 

 

Arzător blocat 

 

 
 

  

 
 
 

 
2 

a) Resetare cu controlul flăcării prin 

rearmare electrica: întrerupeți și 

reconectați alimentarea cu energie 

electrică 
 

  

  

b) Cerere de căldură de la 

termostatul de ambient sau 

admiterea funcționarii (contactul T-A 

al conectorului J9B este închis) 

c) Resetare cu controlul flăcării prin 

rearmare manuală: tineti apasat 

butonul de resetare (Sr) mai mult de 

5 secunde 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
3 

Începerea procedurii de aprindere a 

flăcării 

Preventilarea camerei de ardere 

Pictograma rămâne aprinsă timp de 

10 secunde 

 

 

 
 

  

 
4 

 

Preventilarea camerei de ardere 

 

  

  

 
5 

Aprinderea flăcării 

Scanteia dureaza 10 secunde 

Maxim 3 încercări de aprindere 

 

0...99 
 

  

 
6a 

 
Flacără detectată 

Functionare normala 

 

0...99 
 

  

 
6b 

 
Flacără nedetectată 

Arzătorul reintră in blocare 

 

 
 

  

Tab 4.12 Secvența de resetare - restabilirea funcționării arzatorului 
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Important 

Nu atribuiți aceeași adresă la două sau mai multe placi de retea SLAVE (interfața de rețea) 

pentru a evita situațiile de conflict cu consecință de blocare a sistemului. 

4.3 PROGRAMAREA PLACII DE RETEA SLAVE SCP674V202 
(Optional - componentă disponibilă la cerere) 

4.3.1 Codificarea plăcii SCP674V202 pentru funcționarea in rețea 

Utilizând comutatoarele SW1+SW2 este posibil să se atribuie o adresă fiecărei interfețe de rețea (placa de 

retea slave SCP674V202) sau să se dezactiveze portul de rețea dacă placa este montata pe un singur 

echipament, deconectat de la rețea. 

Panoul de comanda al rețelei recunoaște interfețele de rețea prin numărul cu care sunt codificate. 
 
 
 
 

 

 

 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3 Pozitia comutatorului DIP pe placa de retea slave SCP674V202 
 
 

SW2 (DIP 1 si 2) Pozitie SW1 (rotativ) Adresa SLAVE (modulul SCO674V202) 

 

0...F 0...15 

 

0...F 16...31 

 

0...F 32...47 

 

0...B 48...59 

Tab 4.13 Adresa interfeței de rețea 
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4.3.2 Configurare DIP Comutator 3 
 

 

SW3 (DIP 1) DESCRIEREA FUNCȚIEI 

 

Timer intern al placii și sonda de temperatură exterioară, dacă este activat, conectat direct la placa SCP674V202. 

 
Timer de sistem, (timer-ul setat pe dispozitivul MASTER); sonda externa, dacă este activată la MASTER, conectată 

direct la panoul master de rețea. Dacă încercați să vizualizați ora, pe ecran apare cuvântul SYS. 

Tab 4.14 Setare timer și sonda externa 
 
 
 

 

DIP 2 al comutatorului SW3 este utilizat pentru a seta viteza de comunicare a rețelei (rata de transfer): 2400 

bps sau 9600 bps. 
 

SW3 (DIP 2) DESCRIEREA FUNCȚIEI 

 
Rata de transfer la 2400bps. Se recomandă să setați această viteză de comunicare în sisteme cu puține 

dispozitive de rețea sau în sisteme foarte mari, cu o extindere mai mare de 1000 m. 

 
Rata de transfer la 9600bps. Se recomandă să setați această viteză de comunicare în instalații cu multe 

dispozitive de rețea care nu depășesc 1000 m in extindere. 

Tab 4.15 Setarea vitezei de comunicare 
 
 

4.3.3 Configurare DIP Comutator 4 

DIP swicht 4 are funcția de a identifica ultimul dispozitiv din rețea. 
 
 

SW4 DESCRIEREA FUNCȚIEI 

  
CU RETEA RS 485, la ultimul dispozitiv de rețea, setați comutatorul DIP in pozitia ON. 

Tab 4.16 Setarea ultimului dispozitiv pentru închiderea rețelei 
 
 

Important 

Nu activați timer-ul și sonda externă de rețea simultan cu dezactivarea portului de rețea 

pentru a nu compromite funcționarea placii. 

SW1 = F SW3 

+ = GREȘIT 
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Important 

Absența sondei, dacă este activă, generează o eroare pe controlerul de rețea. 

Dacă sondele de rețea 1 și/sau 2 sunt activate, verificați dacă controlerul de rețea a setat 

adresele corecte ale sondelor de rețea. 

4.4 CODIFICARE PLACA SLAVE SCP674V202 PENTRU UN SINGUR 

 ECHIPAMENT CU PANOU DE COMANDA SCP674V122 
 

Pentru funcționarea unui singur echipament prin intermediul 

panoului de comanda SCP674V122, setați SW1/SW2 pe placa 

slave SCP674V202 așa cum este indicat în tab. 4.17. 

 
 
 
 

 
Fig. 4.4 Panou de comanda  SCP674V122 

 
SW2 (DIP 1 si 2) Pozitie SW1 (rotativ) Adresa SLAVE (modulul SCP674V202) 

 

F 
Placa slave SCP674V202 deconectata de la 

rețeaua SCBus. Un singur echipament. 

Tab 4.17 Setarea pentru un singur echipament 

 

4.5 CONFIGURAREA SONDELOR 

Este posibila conectarea directa a sondei de temperatură și umiditate la placa de control a rețelei sau este 

posibila citirea valorilor de temperatură de la sondele de rețea 1 și 2 instalate la master, dacă sunt prezente. 

Pentru a selecta sonda, setați DIP 3 si 4 al comutatorului SW2 așa cum se arată în tabelul 4.18. 
 
 

SW2 (DIP 3 si 4) DESCRIEREA FUNCȚIEI 

  
Sonda de temperatură prezentă, montată pe placa SCP674V202 

  
Sonda de rețea nr. 1 (PA1), conectată la panoul master SCM830/850 

  
Sonda de rețea nr. 2 (PA2), conectată la panoul master SCM830/850 

  
Sondă de temperatură prezentă, montată pe panoul de comanda la distanță. 

Tab 4.18 Setarea pentru un singur echipament 
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1) Apăsați scurt 

3) Folositi butoanele de derulare pentru a parcurge diversele meniuri 

 
4) Derulați pana la meniul parametrilor 

 
5) Apăsați ENTER pentru a confirma 

 
6) Pe display este afisat parametrul PA (password) 

8) Apăsați ENTER pentru a confirma 

11) Apăsați ENTER pentru a confirma 

 
12) Folositi butoanele de derulare pentru a selecta valoarea dorită 

4.6 CONFIGURARE PARAMETRI DE FUNCTIONARE SCP674V202 

 

Realizați configurația folosind urmatoarele echipamente: 

- Panou de comanda SCP674V122; 

- Panou master SCM.../SCH... Daca este prezent. 

4.6.1  Programare cu panou de comanda SCP674V122 

 
 Buton de acces programare 

 
 

 Buton ieșire – RETURN 

 
 

 Buton de confirmare a valorii – ENTER 

 
 

 Butoane de derulare 
 

Fig. 4.5 - Panou de comanda 

SCP674V122 

 
Pentru a accesa meniurile / parametrii instrumentului, procedați după cum urmează: 

 

Este afișat primul meniu (vezi tabelul 4.19, pagina 58 pentru elementele din  

meniuri) 
 

Introduceți parola (= 95, vezi paragraful 4.6.2 la pagina 59) cu butoanele de 

derulare 
 

9) Pe display este afisat primul parametru /A 

 

Continua ./. 

10) Folositi butoanele de derulare pentru a selecta parametrul dorit 

2) 

7) 



    58  SYSTEMA - EOLO BL rev. 07RO14062019 

 

 

13) 

 
14) 

Apăsați ENTER pentru a confirma 

Pentru a ieși din programare, apăsați RETURN sau așteptați 30 de secunde 

pentru ieșire automată 

    4  FUNCTIONARE  
 

 
 

 

 
 
 

MENIU SUBMENIU 
SUBMENIU 

NIVEL 2 
DESCRIERE 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
Vizualizare sonda de ambient 

  

 
Vizualizare sonda esterna (prezentă numai dacă P2 ≠ nu) 

 

   

 Avertizari utilizare internă: 

1. dacă Err = 0 nu există nicio problemă. 

2. dacă Err  0 înseamnă că există sau au apărut erori. 
 

  

 
Temperatura aerului de introducere. Aceasta este media sondelor P3 și P4. 

 

   

 
Puterea termica furnizata in acel moment de echipament 

 

   

 
Debitul de aer furnizat in acel moment de echipament 

 

  

  
Meniu de alarmă în așteptare 

 

  

  
Meniu ceas 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
ON/OFF, stand-by dispositiv 

  
Viteza fixă de ieșire a ventilatorului în modul USEr 

 

  

 
Puterea fixă de ieșire PWM în modul USEr 

 

  

 

  
Modul de functionare manual 

 

  
Modul de functionare automat 

 

 

 
Modul de functionare termostatat, automat sau manual (ON o OFF) 

 

 

 
Tipul acțiunii termostatului, vara / iarna 

 

  

 
Activarea releului de resetare, pornirea resetării arzătorului 

 

  

  
Set point (confort / economie) 

 

 

  
Meniu parametri 

 

   

  
Meniu temporizator 

Tab 4.19 Meniu și submeniu 
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Observatie 

A se vedea paragraful 4.5 la pagina 56 pentru procedura de modificare a parametrilor 

(meniul parametrilor). 

4.6.2 Lista parametrilor de funcționare SCP674V202 
 
 

 
Legenda pentru tipul parametrului și parola relativă 

☺ = Parametrii UTILIZAROR (password = orice). 

 I  = Parametrii INSTALATOR. Înainte de a schimba valoarea, citiți cu atenție instrucțiunile (password = 

95) 

C = Parametrii PRODUCĂTOR. Acești parametri sunt de obicei stabiliți de producător, valorile implicite 

pot fi diferite de cele recomandate. Orice modificare poate provoca defecțiunea echipamentului 

conectat. Acești parametri sunt vizibili numai prin introducerea parolei corecte. 
 
 

 

NOTATIE PARAMETRU TIP INTERVAL UM IMPLICIT 

/ Parametrii sonda de reglare 

/A Media sondelor P3-P4. /A=0  100% P3 (*) C 0...100 °C 50 

/C1 Calibrare sonda P1 – sonda temperatura ☺ -12…12 °C 0,0 

/C2 Calibrare sonda P2 – sonda externa I -12…12 °C 0,0 

/C3 Calibrare sonda P3 – sonda de ventilare 1, aer de intrare I -12…12 °C 0,0 

/C4 Calibrare sonda P4 – sonda de ventilare 2, aer de ieșire I -12…12 °C 0,0 

/P2 Configurare sonda P2. nu = absent; int = intern; C no… int - NO 

/P4 Prezența sondei P4. NO=NU; YES=DA C NO..YES - NO 

/S Stabilitatea citirii intrărilor AD I 0…5 - 2 

r Parametri regulator 

r0 
Selectați dacă regulatorul funcționează cu 1 sau 2 

set-point-uri. 1=doar SP1C. 2=SP1C+SP1E 
C 1…2 - 1 

rd Diferential set-point  ☺ 0,1…12 °C 0,5 

rt 
Set-point de siguranta / functie antiinghet. 0= ieșire arzător oprit, 

functie antiinghet dezactivată. ☺ 0,0…20 °C 6 

rL Limita minima de temperatura SP1C si SP1E I -40…rH °C 10 

rH Limita maxima de temperatura SP1C I rL…99 °C 30 

L Parametri de ieșire 

L0 Întârzierea activării ieșirilor la PWON C 15…250 sec 15 

L2 Durata impulsului de reset C 1…30 sec 7 

LbP Banda proporțională I 1…12 °C 3 

LP 

Modul de control al puterii arzătorului: 

0 = arzător modulat de temperatura ambientala; 

1 = arzător modulat de temperatura debitului de aer. 

C 0...1 

 

0 

LrA 
Corecția automată a parametrului LrH. Reprezintă valoarea puterii 

maxime a arzătorului dacă temperatura exterioară Et Ln8. 
I 30…100 % 50 

Ln6 
Valoarea minimă a temperaturii exterioare pentru calcularea 

algoritmului de corecție automată a parametrului LrH, “LrA”. 
I -20…Ln8 °C -20 

Ln8 
Valoarea maximă a temperaturii exterioare pentru calcularea 

algoritmului de corecție automată a parametrului LrH, “LrA”. 
I Ln6…15 °C 15 

Tab 4.20 Parametrii de functionare SCP674V202 (1 di 3) 
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NOTATIE PARAMETRU TIP INTERVAL UM IMPLICIT 

F Parametrii ventilator 

 

F1A 

Blocarea functionarii ventilatorului pe durata alarmei de blocare a 
filtrului de aer. 

no = nu există blocarea functionarii ventilatorului în caz de eroare 

darorita înfundarii filtrelor de aer;  

YES = blocarea functionarii ventilatorului în caz de eroare darorita 

înfundarii filtrelor de aer. 

 

C 

 

no…YES 

 

- 

 

no 

 

FH 

Activități în timpul funcționării normale HEAT- încălzire; 

brn = ventilatoare termostatate, vezi sodă FtA; 

on = ventilatoare mereu pornite; 

off = ventilatoare mereu oprite; 

 

I 

 

brn, on, off 

 

- 

 

brn 

 

FC 

Activități în timpul funcționării normale COOL-racire; 

0 = off = ventilatoare mereu oprite; 

1 = on : ventilatoare pornite in timpul programului timer ON;  

2 = on : ventilatoare pornite in timpul programului timer ON; 

 

I 

 

0, 1, 2 

 

- 

 

0 

 

FCF 

Activități în timpul funcționării normale FREECOOL; (nu este 

gestionat de panoul de comanda master al rețelei) 

0 = off = ventilatoare mereu oprite 

1 = off = ventilatoare mereu oprite  

2 = off = ventilatoare mereu oprite 

 

I 

 

0, 1, 2 

 

- 

 

0 

Fd Diferential ventilator C 0,1..12 °C 5 

 
FtA 

Set-point ventilatoare schimbător de căldură. Ventilatoarele vor 

rămâne oprite dacă temperatura detectată de sonda FtM este mai 

mică decât valoarea setată. Dacă FH=BRN și FtA=0 

ventilatoarele sunt in paralel cu arzătorul. 

 
C 

 
0,0…99 

 
°C 

 
40 

Ftr 
Temperatura debitului de aer de ventilare este menținută constantă în 

modul AUTO. ☺ 5…150 °C 55 

F0t Durata ciclului de funcționare tFan in mod AUTO C 5…250 sec 15 

FLo Viteza minimă a ventilatorului C 0…FHi % 50 

FHi Viteza maximă a ventilatorului C FLo…100 % 100 

A Parametrii allarma 

Ad Diferential alarma C 0,1…12 °C 2,0 

AE 
Întârzierea semnalului de blocare a arzătorului. 0= Fără întârziere; 

1=30 secunde; 2=60 secunde; 3=90 secunde. 
C 0…3 - 1 

AL Alarmă absolută de temperatura scazuta Lt ☺ -40..AH °C -40 

AH Alarmă absolută de temperatura ridicata Ht ☺ AL…99 °C 99 

A3 Timp excludere alarme la pornirea echipamentului ☺ 0…250 min. 0 

t Parametrii timer 

t0 
Perioada de maxima anticipare a programelor 

0= excluderea funcției de pornire anticipată ☺ 0…6 Ore 0 

tr Eficiența instalatiei de încălzire I 0,1…12 °C*Ora 3,0 

Tab 4.20 Parametrii de functionare SCP674V202 (2 di 3) 
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NOTATIE PARAMETRU TIP INTERVAL UM IMPLICIT 

H Alti parametrii 

H10 
Procent de deschidere a clapetei de aer 1 în timpul ciclului de 

iarnă cu ventilatorul pornit 
I 0…100 % 70 

H11 
Procent de deschidere a clapetei de aer 1 în timpul ciclului de 

iarnă cu ventilatorul oprit 
I 0…100 % 100 

H12 
Procent de deschidere a clapetei de aer 1 în timpul ciclului de 

vară cu ventilatorul pornit 
I 0…100 % 0 

H13 
Procent de deschidere a clapetei de aer 1 în timpul ciclului de 

vară cu ventilatorul oprit 
I 0…100 % 100 

 

H30 

Configurare functie RESET arzător  

0 = RESET activat fără limitare de impuls 

1 = maxim 5 impulsuri RESET in 15 minute, daca timpul setat este 

depășit, nu va fi posibilă resetarea fără deblocare 

2 = RESTAURAREA functiei RESET 

    

H31 

Activați limita maximă de impulsuri RESET în timpul setat 

0 = funcție DEZACTIVATĂ 

1 = funcție activată 

    

HH Firmware-ul de lansare (DOAR CITIRE) ☺ - - - 

HL Blocarea tastaturii. NO=NU; YES=DA ☺ NU..DA - NU 
 

Tab 4.20 Parametrii de functionare SCP674V202 (3 di 3) 
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5 RETEA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL GAZOS 

AVERTISMENT 

Conductele de alimentare cu combustibil gazos trebuie sa fie realizate de personal calificat 

autorizat in conformitate cu normativele in vigoare in tara in care se realizeaza instalarea 

echipamentului si asa cum este indicat in acest manual. 

AVERTISMENT 

Realizați testul de etanseitate în conformitate cu normativele în vigoare înainte de punerea în 

funcțiune a instalatiei de alimentare cu gaz. 

Important 

Dimensionarea conductelor si a eventualelor reductoare de presiune trebuie sa fie astfel 

facuta incat sa garanteze functionarea corecta a echipamentelor. Materialele utilizate trebuie 

sa fie in conformitate cu normativele in vigoare in tara in care se realizeaza instalatia. 

AVERTISMENT 

Sigilati organul de reglare al electrovanei de gaz după calibrare. 

AVERTISMENT 

Instalați un presostat de maximă presiune a gazului (Pg2, fig. 5.1) în amonte de fiecare aparat 

alimentat de conducta de gaz cu reductor de presiune. 

    5  ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL GAZOS  

 

 

 

 
 
 

5.1 ALIMENTAREA ECHIPAMENTULUI 

a) Aparatura nu trebuie sa fie supusa unor presiuni ce depasesc 40mbar (0.04 bar); altfel membrana valvei 

de gaz se poate rupe. 

b) Pentru gaz Metan: se instalează întotdeauna pe conducta principală în amonte, după contor, un 

stabilizator de presiune şi un manometru cu scala 0 – 60 mbar (0,06 bar) şi se reglează presiunea la 20 

mbar (0,02bar), o presiune superioară poate deteriora electrovana. 

c) Pentru gaz petrolier lichefiat GPL (Butan-Propan): în apropierea rezervorului este indispensabilă 

instalarea unui reductor de presiune „treapta I” pentru reducerea presiunii la 1,5 bar, iar pe conducta 

principală exterioară clădirii se va instala întotdeauna un reductor de presiune „treapta II” pentru 

reducerea presiunii aşa cum este indicat în tabelul 8.4 la pagina 88. 

După reductorul de presiune „treapta II” se va instala un manometru cu scala 0÷60 mbar (0,06 bar) şi se va 

regla presiunea la valorile indicate în tabelul 8.4; O presiune superioară poate crea o ardere incompletă, 

dificultate la aprinderea flăcării. 

d) In amonte şi în avalul conductei principale de alimentare cu combustibil gazos trebuie să fie instalat 

întotdeauna un manometru in poziţie vizibilă cu scala 0 ÷ 60 mbar pentru a putea verifica eventuala 

diferenţă de presiune din amonte şi aval şi, prin urmare, debitul în întreaga reţea de alimentare. 

e) Este posibil pe lângă aceasta, prin închiderea vanei generale şi oprirea tuturor echipamentelor, să se 

controleze etanşeitatea instalaţiei, verificând, după o scurtă perioadă de timp, eventuala cădere de 

presiune cu ajutorul manometrelor. 

f) Racordarea echipamentelor se va face întotdeauna cu robinete sferă şi racorduri flexibile antivibraţii 

pentru gaz. 

g) Reglarea presiunii de alimentare: toate aparatele sunt verificate, controlate şi reglate în fabrică pentru 

presiunea la care vor funcţiona (a se vedea datele înscrise pe eticheta arzătorului sau datele înscrise în 

tabelul 8.4 la pagina 88). 
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Echipament EOLO 

 
 

 

 
 
 

 

Dispozitive instalate de instalator (1÷7, 13) Dispozitive continute de echipament (8÷12) 

Fig. 5.1 Rampa gaz 
 
 
 

Pozitie Descriere 

1 Robinet cu sfera pentru oprirea manuala a alimentarii cu gaz 

2 Priza de presiune gaz în amonte de regulatorul de presiune 

3 Filtru gaz 

4 Manometru în amonte de regulatorul de presiune cu robinet cu buton 

5 
Regulator de presiune gaz cu dispozitiv de blocare de minima și maxima presiune (presiune de ieșire = 0,04 bar) 

- Pentru presiuni de intrare <0,04 bar asigurați un stabilizator 

6 Manometru în aval de regulatorul de presiune cu robinet cu buton 

7 Tub flexibil antivibrant 

8 Priza de presiune gaz amplasta la intrarea electrovanei echipmentului 

9 Regulator de presiune gaz amplasat pe electrovana echipmentului 

10 Electrovana de siguranta 

11 Priza de presiune gaz amplasta la iesirea electrovanei echipmentului 

12 Arzător 

13 Robinet cu sfera de golire 

14 Presostat de maxima presiune gaz cu rearmare manuala (40 mbar) - optional 

15 Presostat de manima presiune gaz (20 mbar) - optional 

Tab. 5.1 Componente rampa gaz 

Important 

Pentru alimentarea cu gaz metan la presiuni superioare valorii de 20mbar (200 mmH2O) se 

prevede întotdeauna un stabilizator de presiune pentru fiecare echipament în scopul reglării 

presiunii la valoarea de 20mbar. 
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AVERTISMENT 

Încredințați toate operațiunile de instalare personalului calificat profesional responsabil cu 

respectarea normativelor in vigoare în țara de instalare a sistemului și așa cum este indicat 

in acest manual. 

AVERTISMENT 

În timpul operațiunilor de instalare, personalul trebuie să fie echipat cu dispozitive de 

protecție individuale în conformitate cu normativele in vigoare. 

 

 

 

 

6.1 OPERATIUNI PRELIMINARE DESCARCARII 
 

 

 
 

6.2 NORME GENERALE DE INSTALARE 

Pentru a obține randamentul maxim al generatoarelor 

de aer cald suspendate “EOLO” este recomandat să 

respectați următoarele reguli: 

- Determinarea pozitiei avand in vedere specificul 

activitatii desfasurate, zonele prioritare de incalzit si 

suprafetele cu pierderi mari de caldura (ferestre, usi, 

deschideri etc.) vezi fig. (6.1, 6.2, 6.3). 

- Instalarea aparatelor respectand distantele prevazute 

fata de pereti vezi fig. (6.4, 6.5) 

- Instalarea generatoarelor de aer cald “EOLO” cat mai 

aproape posibil de zona de incalzire, respectand o 

distanta minima fata de pardoseala si persoane astfel 

incat sa nu fie supuse jetului direct de aer cald. 

- In momentul pozitionarii generatoarelor de aer 

cald “EOLO” se va lua in considerare existenta 

obstacolelor cum ar fi: rafturi, pereti, stalpi etc. 

- Daca in incapere trebuie instalate mai multe 

aparate se recomanda pozitionarea acestora 

intercalate pe pereti opusi astfel incat sa acopere in 

maniera uniforma intreaga arie. 

- Daca exista infiltratii de aer rece de la usi, ferestre 

etc. se recomanda instalarea aparatelor astfel incat 

jetul de aer cald sa fie direcționat catre sursele de aer 

rece. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.3 

 
 
 

Fig. 6.2 

AVERTISMENT 

Descărcarea din mijloacele de manipulare a materialelor și transferul la locul de instalare 

trebuie efectuate cu mijloace adecvate in functie de dimensiunile și greutatea acestora. 

Toate lucrările de ridicare și transport a materialelor trebuie să fie efectuate de personal 

autorizat avand calificări adecvate cu privire la modalitatea de realizare a intervenției și ale 

normelor de prevenire și protecție care urmează să fie puse în aplicare. 

Manipularea materialelor trebuie efectuată în conformitate cu procedurile descrise în acest 

manual. 

Impiedicati accesul presoanelor straine prin delimitarea cu bariere concepute pentru a 

împiedica atat trecerea cat si stationarea sub sarcini. 

Folosiți echipamente de ridicare adecvate care respectă normativele in vigoare, nu instalați 

scripeti pentru ridicarea materialelor și nu așezați suprastructuri pentru a atinge inaltimi mai 

mari. 

6 INSTALARE 
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ATENTIE 

Echipamentele pot fi instalate pe pardoseala sau la o înălțime mai mică de 2,5 m, dacă sunt 

protejate de un gard metalic fix cu o înălțime de cel puțin 1,5 m și la cel puțin 0,6 m distanță 

de echipament și, în orice caz, amplasat în pentru a permite operațiuni de întreținere și 

control. 

AVERTISMENT 

Distanța dintre suprafața externă a generatorului de aer cald și tubulatura de evacuare a 

gazelor de ardere față de orice materiale combustibile aflate în incinta trebuie să fie astfel 

încât să împiedice obținerea de temperaturi periculoase și, în orice caz, nu mai mica de 4 m. 

Aceste cerințe nu se aplică echipamentelor amplasate la o înălțime de cel puțin 2,5 m de 

pardoseala pentru care sunt suficiente distanțe minime de 1,5 m. 

AVERTISMENT 

Atentie pentru aplicatile de tip “B” unde trebuie realizata o ventilare corecta a incaperii. 

 

- Instalarea echipamentelor nu trebuie efectuata in 

nise sau in pozitii care nu garanteaza o aerisire 

suficienta pentru o buna functionare a 

echipamentului. 

- Mai multe echipamente instalate in aceeasi 

incapere sau in incaperi direct comunicante sunt 

considerate ca facand parte dintr-o singura 

instalatie de putere termica egala cu suma 

puterilor echipamentelor individuale. 

- In medii aflate in depresiune sau in care 

activitatea comporta dezvoltarea unor cantitati 

insemnate de praf incombustibil, instalarea 

echipamentelor se va face astfel incat aspiratia 

aerului si evacuarea gazelor arse sa se faca 

direct la exterior prin perete sau printr-o 

deschidere a spatiului in care sunt montate 

generatoarele de aer cald. 

- Instalarea trebuie efectuata de personal 

profesional calificat, responsabil de respectarea 

normelor de siguranta in vigoare. producatorul 

echipamentului isi declina orice responsabilitate 

in cazul eventualelor daune care deriva dintr-o 

instalare gresita sau dintr-o folosire improprie 

sau incorecta a echipamentului. 

- Pereții pe care sunt amplasate echipamentele, 

dacă este necesar, trebuie să aibă caracteristici 

de cel puțin REI 30 și în clasa 0 de rezistenta la 

foc. 

Dacă nu sunt îndeplinite cerințele de 
incombustibilitate sau de rezistență la foc, 
instalarea interioară trebuie să aibă loc cu 
respectarea următoarelor distanțe: 

Distanta minima fata de pereti pentru siguranta 

si o functionare corecta 
 

 

 
Fig. 6.4 

 

 

 
Fig. 6.

- 0,60 m între carcasa echipamentului și pereți; 

- 1,00 m între carcasa echipamentului și tavan. 

Dacă aceste distanțe nu sunt respectate, trebuie interpusă o structură cu caracteristici nu mai mici de 

REI 120 cu dimensiuni mai mari de 0,50 m fata de proiecția in plan a echipamentului. De asemenea, 

pereții traversati de tubulatura de evacuare a gazelor de ardere, trebuie protejați în mod adecvat. 
 

 

 

  Min. 60 cm    Min. 60 cm  

cm 

250 - 350 

Pardoseala 

  Min. 60 cm   
Pentru deschiderea 
ușii de inspecție 

Pardoseala 

  Min. 60 cm  
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AVERTISMENT 

Peretele pe care este fixat echipamentul trebuie să asigure o rezistență adecvată la 

solicitările produse de echipament și accesoriile aferente. 

Producătorul își declina orice responsabilitate în cazul în care aparatul este instalat pe 

structuri care nu sunt potrivite pentru a susține greutatea. 

6.3 INSTALARE EOLO LA PERETE 
 

6.3.1 Suport standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.6 Asamblare suport standard 

 

6.3.2 Instalare pe suport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.7 Instalare sustinuta pe suport standard 

1 2 
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AVERTISMENT 

SPECIFICATI IN FAZA DE COMANDA DEOARECE EOLO TREBUIE SĂ FIE PREGĂTIT 

PENTRU INSTALAREA SUSPENDATĂ. 

Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul eventualele daune rezultate din 

instalarea incorectă sau din utilizarea necorespunzătoare și  / sau improprie a 

echipamentului. 

6.3.3 Instalare suspendata de suport 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6.8 Instalare suspendata la perete pentru Eolo seria AC cu suport standard (pentru fixare folosiți tije 

filetate pentru modelele 85 și 100 și șuruburi pentru modelele 15, 25, 35, 45, 55 si 65) 

 

6.3.4 Suport rotativ 

Poate fi utilizat pentru modele Eolo BL 15 AE, Eolo BL 25 AE, Eolo BL 35 AE, Eolo BL 45 AE si Eolo BL 55 AE. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6.9 Suport rotativ 

1 
2 
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1 2 

6.3.5  Exemple de instalare cu suport rotativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.10 Suport rotativ, instalare sustinuta 

 

Fig. 6.11 Suport rotativ, instalare suspendata 

1 2 
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AVERTISMENT 

Structura pe care este fixat echipamentul trebuie să asigure o rezistență adecvată la eforturile 

produse de echipament și accesoriile aferente. 

Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul in care echipamentul este instalat pe 

structuri neadecvate pentru susținerea greutății. 

6.4 INSTALARE SUSPENDATA LA TAVAN 
 

 

 
A = Suport pentru fixarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.12 Echipament pregatit per instalarea suspendata la tavan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.13  Montarea la tavan 

la tavan 

Alegeți sistemele de fixare (dibluri, 

șuruburi, lanțuri, cabluri etc.) potrivite 

pentru structura pe care vor fi fixate 

echipamentele și pentru greutatea 

care va fi susținută. 

M
in

im
 6

0
 c

m
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6.5  

INSTALARE 

EXEMPLU DE INSTALARE EOLO CENTRIFUGAL CU 

TUBULATURA 

In figurile următoare sunt reprezentate câteva exemple de instalare ale generatoarelor Eolo serie centrifugala, 

instalate la interior și cu tubulatura. 

Aspiratia aerului se poate face fie din exterior, fie din interior cu posibilitatea reglarii raportului aer 

interior/exterior. 
 

 

Fig. 6.14 Exemplu de instalare Eolo BL AC serie centrifugala cu aspiratia aerului interior pe sus 

 

Poz. DESCRIERE 

1 Generator EOLO BLULINE AC (versiune centrifugala) 

2 Filtru de aer 

3 Grila anti-intruziune pentru aspiratia aerului interior 

4 Canal de aspiratie aer exterior cu grila anti-intruziune 

5 Suport de susținere a generatorului 

6 Servomotor 

7 Camera de amestec aer interior/exterior 

8 Tubulatura de introducere aer 

Tab. 6.1 Legenda exemplu instalare Eolo seria AC (centrifugala) 

6 
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Important 

Instalarea de tip “B” nu este posibila in medii cu ventilare mecanica de extractie si in 

depresiune. 

Mediul in depresiune poate compromite functionarea echipamentelor EOLO BL. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Evacuare si aspiratie tip C13 

Echipamentul este prezavut 

pentru racordarea la tubulaturi 

orizontale concentrice sau 

apropiate (conditii similare de 

viteza a vantului), pentru 

admisia aerului necesar 

arderii  si evacuarea gazelor 

arse la perete. 

 

 

 

Evacuare si aspiratie tip C53 

Echipamentul este prezavut 

pentru racordarea la tubulaturi 

separate, pentru admisia 

aerului necesar arderii si 

evacuarea gazelor arse. 

Capetele terminalelor de 

admisie/evacuare pot fi, de 

asemenea, amplasate în 

condiții diferite de viteza a 

vantului (de exemplu, 

evacuarea gazelor arse la 

tavan si admisia aerului 

necesar arderii  la perete). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Evacuare si aspiratie tip C33 

Echipamentul este prezavut 

pentru racordarea la tubulaturi 

vertiale concentrice sau 

apropiate (conditii similare de 

viteza a vantului), pentru 

admisia aerului necesar 

arderii  si evacuarea gazelor 

arse la tavan. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Evacuare tip B23 

Prelevarea aerului necesar 

arderii se face din inceperea 

in care este instalat 

echipamentul. 

Echipamentul este prezavut 

pentru racordarea la 

tubulatura de evacuare a 

gazelor arse la tavan sau la 

perete. 

  

   

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

Tab. 7.1 Exemple de tubulatura de evacuare/aspiratie 
 
 

 

7 TUBULATURA DE EVACUARE SI ASPIRATIE 
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7.1 TUBULATURA DE EVACUARE / ASPIRATIE CU TERMINALE 

SEPARATE TIP C13 LA PERETE 

7.1.1 Eolo 15, 25, 35, 45, 55, 65 
 

Poz. Descriere Cod Cant. 

1 
Terminal evacuare gaze arse la perete Ø 100 mm 

cu piesa de protectie 
04CNTE0445 1 

2 
Terminal admisie aer de ardere la perete Ø 100 mm 

cu piesa de protectie 
04CNTE0446 1 

Tab. 7.1 
 

Fig. 7.1 Tubulatura de evacuare/aspiratie separata tip C13 la perete (exclus Eolo BL 85 si Eolo BL 100) 
 
 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip C13 separate la perete 

LF – tubulatura evacuare gaze arse  
Ø 100 mm [metri] 

LA – tubulatura admisie aer de ardere  
Ø 100 mm [metri] 

EOLO BL 15 24 24 

EOLO BL 25 21 21 

EOLO BL 35 19 19 

EOLO BL 45 17 17 

EOLO BL 55 15 15 

EOLO BL 65 12 12 
 

 EOLO BL 15; 25; 35; 45; 

55; 65 [metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o 

curbă de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în 

calculul căderii de presiune, trebuie luat în considerare un 

total de 5 metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 

Curba la 90° 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

100 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
100 mm 

Tab. 7.2 Lungimea tubulaturii cu terminale tip C13 separate la perete (exclus Eolo BL 85 si Eolo BL 100) 
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7.1.2 Eolo 85, 100 

 

 

 
 
 

 
Poz. Descriere Cod Cant. 

1 
Terminal evacuare gaze arse la perete Ø 130 mm 

cu piesa de protectie 
04CNTE0511 1 

2 
Terminal admisie aer de ardere la perete Ø 130 mm 

cu piesa de protectie si mufa M/M 
04CNTE0508 1 

Tab. 7.3 
 

 

Fig. 7.2 Tubulatura de evacuare/aspiratie separata tip C13 la perete (Eolo BL 85 si Eolo BL 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip C13 separate la perete 

LF – tubulatura evacuare gaze arse  
Ø 130 mm [metri] 

LA – tubulatura admisie aer de ardere  
Ø 130 mm [metri] 

EOLO BL 85 15 15 

EOLO BL 100 11 11 
 

 EOLO BL 85; 100 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o 

curbă de 45° Ø 130 mm pe o tubulatura de 4 metri, în 

calculul căderii de presiune, trebuie luat în considerare un 

total de 5 metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 

Curba la 90° 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

130 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
130 mm 

Tab. 7.4 Lungimea tubulaturii cu terminale tip C13 separate la perete (Eolo BL 85 si Eolo BL 100) 
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7.2 TUBULATURA DE EVACUARE CU TERMINALE TIP B23 LA 

PERETE 

7.2.1 Eolo 15, 25, 35, 45, 55, 65 
 

 
Poz. Descriere Cod Cant. 

1 
Terminal evacuare gaze arse la perete Ø 100 mm 

cu piesa de protectie si mufa de imbinare 
04CNTE0445 1 

Tab. 7.5 
 

 

Fig. 7.3 Tubulatura de evacuare tip B23 la perete (exclus Eolo BL 85 si Eolo BL 100) 
 
 
 
 
 
 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip B23 separate la perete 

LF – tubulatura evacuare gaze arse  
Ø 100 mm [metri] 

LA – tubulatura admisie aer de ardere  
Ø 100 mm [metri] 

EOLO BL 15 30 -- 

EOLO BL 25 30 -- 

EOLO BL 35 24 -- 

EOLO BL 45 19 -- 

EOLO BL 55 15 -- 

EOLO BL 65 12 -- 
 

 EOLO BL 15; 25; 35; 45; 

55; 65 [metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o 

curbă de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în 

calculul căderii de presiune, trebuie luat în considerare un 

total de 5 metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 

Curba la 90° 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

100 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
-- 

Tab. 7.6 Lungimea tubulaturii cu terminale tip B23 la perete 
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7.2.2 Eolo 85, 100 
 

 

Poz. Descriere Cod Cant. 

1 
Terminal evacuare gaze arse la perete Ø 130 mm 

cu piesa de protectie 
04CNTE0511 1 

Tab. 7.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7.4 Tubulatura de evacuare tip B23 la perete (Eolo BL 85 si Eolo BL 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip B23 separate la perete 

LF – tubulatura evacuare gaze arse  
Ø 130 mm [metri] 

LA – tubulatura admisie aer de ardere  
Ø 130 mm [metri] 

EOLO BL 85 20 -- 

EOLO BL 100 15 -- 
 

 EOLO BL 85; 100 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o 

curbă de 45° Ø 130 mm pe o tubulatura de 4 metri, în 

calculul căderii de presiune, trebuie luat în considerare un 

total de 5 metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 

Curba la 90° 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

130 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
-- 

Tab. 7.8 Lungimea tubulaturii cu terminale tip B23 la perete (Eolo BL 85 si Eolo BL 100) 
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7.3 TUBULATURA DE EVACUARE / ASPIRATIE CU TERMINALE 

SEPARATE TIP C33 LA TAVAN 
 

Poz. Descriere Cod Cant. 
EOLO BL 15, 25, 35, 45, 55, 65 

 
1 

Terminal admisie aer de ardere / 

evacuare gaze arse la tavan Ø 100 mm 

cu guler superior, conversa din plumb si 

piesa de protectie. 

 
04CNTE0441 

 
2 

2 Curba 90° M/F Ø100 04CNCU0508 2 

EOLO BL 85, 100 

 
1 

Terminal admisie aer de ardere / 

evacuare gaze arse la tavan Ø 130 mm 

cu guler superior, conversa din plumb si 

piesa de protectie. 

 
04CNTE0512 

 
2 

2 Curba 90° M/F Ø130 04CNCU0509 2 

Tab. 7.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig. 7.5 Tubulatura de evacuare/aspiratie 

separate tip C33 la tavan 

 

 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip C33 separate la tavan 

LF - tubulatura evacuare gaze 
arse Ø 100 mm [metri] 

LA - tubulatura admisie aer 

de ardere 

Ø 100 mm [metri] 

LF - tubulatura evacuare gaze 
arse Ø 130 mm [metri] 

LA - tubulatura admisie aer 

de ardere 

Ø 130 mm [metri] 

EOLO BL 15 21 21   

EOLO BL 25 21 21 -- -- 

EOLO BL 35 19 19 -- -- 

EOLO BL 45 17 17 -- -- 

EOLO BL 55 10 10 -- -- 

EOLO BL 65 9 9 -- -- 

EOLO BL 85 -- -- 10 10 

EOLO BL 100 -- -- 7 7 
 

 EOLO BL 15; 25; 35; 45; 

55; 65 [metri] 

EOLO BL 85; 100 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o curbă 

de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în calculul 

căderii de presiune, trebuie luat în considerare un total de 5 

metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 1 

Curba la 90° 2 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

100 mm 130 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
100 mm 130 mm 

Tab. 7.10 Lungimea tubulaturii cu terminale tip C33 separate la tavan 
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7.4 TUBULATURA DE EVACUARE CU TERMINALE TIP B23 LA 

TAVAN 
 

Poz. Descriere Cod Cant. 
EOLO BL 15, 25, 35, 45, 55, 65 

 
1 

Terminal evacuare gaze arse la tavan  

Ø 100 mm cu guler superior, conversa din 

plumb si piesa de protectie. 

 
04CNTE0441 

 
1 

2 Curba 90° M/F Ø100 04CNCU0508 1 

EOLO BL 85, 100 

 
1 

Terminal evacuare gaze arse la tavan  

Ø 130 mm cu guler superior, conversa din 

plumb si piesa de protectie. 

 
04CNTE0512 

 
1 

2 Curba 90° M/F Ø130 04CNCU0509 1 

Tab. 7.11 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7.6 Tubulatura de evacuare 

tip B23 la tavan 
 
 
 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip B23 la tavan 

LF - tubulatura evacuare gaze 
arse Ø 100 mm [metri] 

LA - tubulatura admisie aer 

de ardere 

Ø 100 mm [metri] 

LF - tubulatura evacuare gaze 
arse Ø 130 mm [metri] 

LA - tubulatura admisie aer 

de ardere 

Ø 130 mm [metri] 

EOLO BL 15 30 --   

EOLO BL 25 30 -- -- -- 

EOLO BL 35 23 -- -- -- 

EOLO BL 45 20 -- -- -- 

EOLO BL 55 15 -- -- -- 

EOLO BL 65 12 -- -- -- 

EOLO BL 85 -- -- 20 -- 

EOLO BL 100 -- -- 15 -- 
 

 EOLO BL 15; 25; 35; 45; 

55; 65 [metri] 

EOLO BL 85; 100 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o curbă 

de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în calculul 

căderii de presiune, trebuie luat în considerare un total de 5 

metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 1 

Curba la 90° 2 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

100 mm 130 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
100 mm 130 mm 

 

Tab. 7.12 Lungimea tubulaturii cu terminale tip B23 la tavan 



    7  TUBULATURA DE EVACUARE SI ASPIRATIE  

    78  SYSTEMA - EOLO BL rev. 07RO14062019 

 

 

7.5 TUBULATURA DE EVACUARE / ASPIRATIE CU TERMINALE 

COAXIALE TIP C33 LA TAVAN 
 

Poz. Descriere Cod Cant. 

EOLO BL 15, 25, 35, 45, 55, 65 

 
1 

Terminal la tavan coaxial Ø 150 mm cu piesa 

de trecere simplu-coaxial, guler superior, 

conversa din plumb si piesa de protectie 

 
04CNTE0502 

 
1 

2 Curba 90° M/F Ø100 04CNCU0508 2 

EOLO BL 85, 100 

 
1 

Terminal la tavan coaxial Ø 200 mm cu piesa 

de trecere simplu-coaxial, guler superior, 

conversa din plumb si piesa de protectie 

 
04CNTE0503 

 
1 

2 Curba 90° M/F Ø130 04CNCU0509 2 

Tab. 7.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Fig. 7.7 Tubulatura de evacuare/aspiratie coaxiale 

tip C33 la tavan 

 
 
 

 
LF = Tubulatura evacuare gaze arse 

LA = Tubulatura admisie aer de ardere 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu 
terminale tip C33 coaxiale la tavan 

LF -Ø 100 

mm 

[metri] 

LA -Ø 100 

mm 

[metri] 

LF -Ø 130 

mm 

[metri] 

LA -Ø 130 

mm 

[metri] 

EOLO BL 15 21 21 -- -- 

EOLO BL 25 20 20 -- -- 

EOLO BL 35 18 18 -- -- 

EOLO BL 45 16 16 -- -- 

EOLO BL 55 9 9 -- -- 

EOLO BL 65 3 3 -- -- 

EOLO BL 85 -- -- 10 10 

EOLO BL 100 -- -- 8 8 

 EOLO BL 15; 25; 35; 45; 

55; 65 [metri] 

EOLO BL 85; 100 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o 

curbă de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în 

calculul căderii de presiune, trebuie luat în considerare un 

total de 5 metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 1 

Curba la 90° 2 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

100 mm 130 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
100 mm 130 mm 

Tab. 7.14 Lungimea tubulaturii cu terminale tip C33 coaxiale la tavan 
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7.6 TUBULATURA DE EVACUARE / ASPIRATIE CU TERMINALE 

COAXIALE TIP C13 LA PERETE 
 
 
 

Poz. Descriere Cod Cant. 

EOLO BL 15, 25, 35, 45, 55, 65 

1 
Terminal la perete coaxial Ø 150 mm cu piesa 

de trecere simplu-coaxial si piesa de protectie 
04CNTE0502 1 

EOLO BL 85, 100 

1 
Terminal la perete coaxial Ø 200 mm cu piesa 

de trecere simplu-coaxial si piesa de protectie 
04CNTE0503 1 

Tab. 7.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.8 Tubulatura de evacuare/aspiratie coaxiale tip C13 la perete 

 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii tip C13 separate la perete 

Tubulatura evacuare gaze arse 
Ø 100 mm [metri] 

Tubulatura admisie aer 

de ardere 

Ø 100 mm [metri] 

Tubulatura evacuare gaze arse 
Ø 130 mm [metri] 

Tubulatura admisie aer 

de ardere 

Ø 130 mm [metri] 

EOLO BL 15 21 21   

EOLO BL 25 20 20 -- -- 

EOLO BL 35 18 18 -- -- 

EOLO BL 45 17 17 -- -- 

EOLO BL 55 10 10 -- -- 

EOLO BL 65 4 4 -- -- 

EOLO BL 85 -- -- 14 14 

EOLO BL 100 -- -- 10 10 
 

 EOLO VIP 15; 25; 35; 45; 

55; 65 [metri] 

EOLO VIP 85; 100 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o curbă 

de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în calculul 

căderii de presiune, trebuie luat în considerare un total de 5 

metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 1 

Curba la 90° 2 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

100 mm 130 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
100 mm 130 mm 

Tab. 7.16 Lungimea tubulaturii cu terminale tip C13 coaxiale la perete 
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7.7 TUBULATURA DE EVACUARE / ASPIRATIE CU TERMINALE 
SEPARATE TIP C53 LA TAVAN/PERETE 

7.7.1 Eolo 15, 25, 35, 45, 55, 65 
 

Poz. Descriere Cod Cant. 

 
1 

Terminal evacuare gaze arse la tavan  

Ø 100 mm cu guler superior, conversa din 

plumb si piesa de protectie. 

 
04CNTE0441 

 
1 

2 
Terminal admisie aer de ardere la perete 

Ø 100 mm cu piesa de protectie. 
04CNTE0446 1 

3 Curba 90° M/F Ø100 04CNCU0508 1 

Tab. 7.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7.9 Tubulatura de evacuare / 

aspiratie separate tip 

C53 la tavan/perete 
 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip C53 separate la tavan/perete 

LF - tubulatura evacuare gaze arse Ø 100 
mm [metri] 

LA - tubulatura admisie aer de 

ardere Ø 100 mm [metri] 

EOLO BL 15 24 24 

EOLO BL 25 21 21 

EOLO BL 35 19 19 

EOLO BL 45 17 17 

EOLO BL 55 12 12 

EOLO BL 65 10 10 

 EOLO BL 15; 25; 35; 45; 55; 65 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o 

curbă de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în 

calculul căderii de presiune, trebuie luat în considerare un 

total de 5 metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 

Curba la 90° 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

100 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
100 mm 

Tab. 7.18 Lungimea tubulaturii cu terminale tip C53 separate la tavan/perete (Eolo BL 85 e Eolo BL 100) 
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7.7.2 Eolo 85, 100 
 

 

Poz. Descriere Cod Cant. 

 
1 

Terminal evacuare gaze arse la tavan  

Ø 130 mm cu guler superior, conversa din 

plumb si piesa de protectie. 

 
04CNTE0512 

 
1 

2 
Terminal admisie aer de ardere la perete 

Ø 130 mm cu piesa de protectie si mufa 

M/M 

04CNTE0508 1 

3 Curba 90° M/F Ø130 04CNCU0509 1 

Tab. 7.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7.10 Tubulatura de evacuare/aspiratie separate tip C53 la tavan/perete (Eolo BL 85 e Eolo BL 100) 

 
 

 

Model 

Lungimea maximă a tubulaturii cu terminale tip C53 separate la tavan/perete 

LF - tubulatura evacuare gaze arse Ø 130 
mm [metri] 

LA - tubulatura admisie aer de ardere Ø 130 
mm [metri] 

EOLO BL 85 12 12 

EOLO BL 100 10 10 
 

 EOLO BL 85; 100 

[metri] 

Majorarea lungimii tubulaturii care trebuie luata in  

considerare pentru fiecare curba (ex. dacă s-a montat o 

curbă de 45° Ø 100 mm pe o tubulatura de 4 metri, în 

calculul căderii de presiune, trebuie luat în considerare un 

total de 5 metri de tubulatura). 

Curba la 45° 1 

Curba la 90° 2 

 
Diametrul terminalelor pentru extinderea tubulaturii 

Tubulatura evacuare 
gaze arse 

130 mm 

Tubulatura admisie 

aer de ardere 
-- 

Tab. 7.20 Lungimea tubulaturii cu terminale tip C53 separate la tavan/perete (Eolo BL 85 e Eolo BL 100) 
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VERIFICAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI 8 

AVERTISMENT 

Încredințați toate operațiunile de testare și pornire personalului calificat profesional 

responsabil în conformitate cu respectarea reglementărilor naționale și locale în vigoare 

în țara de instalare a sistemului și așa cum este raportat în acest manual. 

AVERTISMENT 

Cereți ca echipamentele să fie verificate anual de personal calificat, avand cunostintele 

adecvate și în conformitate cu reglementările locale și naționale și cu cele raportate în 

acest manual. 

AVERTISMENT 

În timpul operațiunilor de întreținere, personalul trebuie să fie echipat cu echipament de 

protecție individuala, în conformitate cu legislația în vigoare. 

AVERTISMENT 

Utilizatorul nu trebuie să intervină asupra comenzilor echipamentului situate pe panoul 

de control în timpul activităților de întreținere. 

Personalul responsabil de întreținere trebuie să amplaseze un semn de avertizare pe 

panoul de control al echipamentului pe toată durata activităților de întreținere, unde 

apare următoarea fraza: „Echipament supus întreținerii, ESTE INTERZIS să se efectueze 

operațiuni asupra panoului de comanda al echipamentelor.” 

 

 

 
 

 

 
 

8.1 PROCEDURI PRELIMINARE PUNERII IN FUNCTIUNE 

Înainte de a porni generatorul Eolo BL, se recomandă următoarele verificări: 

1) Se va controla corectitudinea conexiunii electrice între arzător şi tabloul electric. 

2) Se va verifica dacă aparatele sunt racordate la reţeaua de gaze (a se consulta paragraful 8.5 referitor la 
schimbarea tipului de combustibil, pg 87), se va verifica presiunea reţelei (conform tabelului 8.4 de la  

pagina 88) şi se va deschide valva. Se va sigila elementul de reglare al valvei de gaz după ce s-a făcut 

reglarea. 

3) Se va poziţiona termostatul de ambient în zona dorită (se vor consulta instrucţiunile care însoţesc tabloul 
electric); se pornesc arzătoarele generatoarelor. 

8.2 PORNIREA SI FUNCTIONAREA GENERATOARELOR 

Cu generatorul alimentat electric si cu gaz, contactul termostatului ambiental se inchide, placa de control a 

arzatorului initiaza procesul de aprindere si functionare cu urmatoarele secvente: 

Aparatura electronica de control a flăcării (M82/E82) comanda pornirea ventilatorului pentru preventilarea 

camerei de amestec pentru un timp TS (= 30 secunde). Ventilatorul va porni cu viteza setată de catre PWM. 

Pre-ventilarea completa initializeaza aprinderea pentru un timp TS (= 5 secunde), în același timp, valva de 

gaz va fi comandata să se deschidă (848 Sigma și 822 Mix Nova). 

Valva de gaz furnizeaza gazul la o presiune egală cu depresiunea produsa de ventilator, prin reglajele 

facute pe OFFSET si pe regulatorul de debit maxim de gaz. 

Amestecul de aer-gaz, produs in camera de amestec pozitionata inaintea ventilatorului, este dirijat in torta 

de combustie. Electrodul va descarca scanteile de aprindere pentru un timp maxim Ts. 

8 VERIFICARE 
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A scarica terminata e fiamma rilevata, l’apparecchiatura di controllo commuterà la funzione dell’elettrodo da 

accensione a rilevazione. 

In cazul in care procedura de aprindere esueaza sau nu se detecteaza flacara, echipamentul executa trei 

încercări de aprindere a flăcării. 

Resetarea echipamentului este electrică prin întreruperea și restabilirea alimentari cu energie electrica. 

Cu flacara aprinsa, arzatorul va furniza o putere termica proportionala cu viteza ventilatorului. Viteza este 

data de: 

a) controler-ul manual PWM cu putere fixa si nemodificabila de catre utilizator; 

b)  controler-ul manual PWM cu putere variabila si modificabila de catre utilizator prin potentiometru 
pozinionat pe panoul de comanda; 

c) automat in functie de temperatura 

detectata, prin intermediul panoului de 

comanda (versiunea BL automata). 

8.3 REGLAREA 

Dacă în faza de punere in functiune 

apare una dintre următoarele anomalii 

de funcționare datorita reglarii 

incorecte a raportului aer-gaz: 

a) arzătorul nu are aprindere optimă la 

putere minimă, 

b) randamentele sau valorile 

parametrilor de ardere nu sunt cele 

cerute sau indicate în fișele tehnice, 

c) arzătorul la putere minimă produce 

rezonanțe, este posibila realizarea 

reglajelor acționând asupra vanelor 

de gaz așa cum este descris în 

următoarele subcapitole.  

 

Fig. 8.1 Electrovana 848 Sigma 

8.3.1  Reglarea generatoarelor cu electrovana 848 Sigma 

1) Poziționați manometrul în punctul (6) al vanei de gaz pentru masurarea presiunii de iesire a gazului. 

2) Utilizați analizorul de gaze de ardere pentru a verifica dacă valorile parametrilor de ardere sunt corecte și 

corespund tabelului 8.5 de la pagina 88. 

3) Realizați reglajele în ordinea indicată: 

I) Indepartați șurubul (9) 

II) Reglati offset-ul reducand la minim aportul de aer (viteza minimă a ventilatorului permisă de PWM) 

si actionand asupra surubului intrerior pentru a aduce la valorile cerute parametrii de ardere. Pentru 

a marii presiunea gazului rotiti in sens orar șurubul. 

III) Reglati raportul gaz/aer marind la maxim aportul de aer (viteza maxima a ventilatorului permisă de 

PWM) si actionati asupra surubului (8) pentru a obtine valori optime ale parametrii de ardere. 

Pentru a diminua presiunea gazului la iesire rotiti in sens orar surubul. 

IV) Verificați functionarea la minim reducand viteza ventilatorului la minim si verificati valorile 

parametrilor de ardere, daca este necesar, reglati din nou OFFSET-ul. 

4) Verificarea finală a arderii. 

5) Sigilați șuruburile (6) si (9). 
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Poz. Descriere Instructiuni pentru functionare 

1 Electrovana 848 SIGMA  

2 Conector electric  

3 Intrare gaz  

4 Iesire gaz  

5 Priza de presiune gaz la intrare  
Punct de masurare a presiunii de alimentare cu gaz. Presiunea de alimentare 

cu gaz nu trebuie sa depaseasca valoarea de 50 mbar. 

 
6 Priza de presiune gaz intermediara 

Punct de masurare a presiunii gazului in arzator. In timpul preventilarii, se 

detecteaza o depresiune proportionala cu viteza ventilatorului. In functionare 

se detecteaza presiunea gazului la iesire. 

7 Conexiune semnal depresiune Nu este utilizat. N.B. trebuie sa ramana complet deschis 

8 Regulator de debit maxim 
Surub pentru reglarea debitului maxim de gaz. 

Regleaza valorile de CO2, CO, NOX ale arderii la putere maxima. 

9 Regulator off set 
Surub hexagonal intern pentru reglarea debitului minim de gaz. 

Regleaza valorile de CO2, CO, NOX ale arderii la putere minima. 

10 Priza presiune la iesire  

Tab.8.1 Legenda electrovana 848 Sigma 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

AVERTISMENT 

Sigilati dispozitivul de reglaj al vanei de gaz după efectuarea reglarii. 
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8.3.2 Reglarea generatoarelor cu electrovana 822 Nova Mix 
 

1) Pozitionati manometrul in punctul (2) al vanei de gaz pentru 

masurarea presiunii de iesire a gazului. 

2) Utilizați analizorul de gaze de ardere pentru a verifica dacă 

valorile parametrilor de ardere sunt corecte și corespund 

tabelului 8.5 de la pagina 88. 

3) Realizați reglajele în ordinea indicată: 

a) Reglati offset-ul reducand la minim aportul de aer (viteza 

minimă a ventilatorului permisă de PWM) si actionand 

asupra surubului intrerior (4) pentru a aduce la valorile 

cerute parametrii de ardere. Pentru a marii presiunea 

gazului rotiti in sens orar șurubul. 

b) Reglati raportul gaz/aer marind la maxim aportul de aer 

(viteza maxima a ventilatorului permisă de PWM) si 

actionati asupra surubului (7) pentru a obtine valori 

optime ale parametrii de ardere. Pentru a diminua 

presiunea gazului la iesire rotiti in sens orar surubul. 

c) Verificați functionarea la momentul zero reducand viteza 

ventilatorului la minim si verificati valorile parametrilor de 

ardere, daca este necesar, reglati din nou OFFSET-ul 

actionand asupra surubului (4). 

4) Verificarea finală a arderii. 

5) Sigilați șuruburile (7) si (4). 
 
 

 
Fig. 8.2 Electrovana 822 Nova Mix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz. Descriere Instructiuni pentru functionare 

1 Intrare gaz  

2 Priza de presiune gaz la INTRARE  
Punct de masurare a presiunii de alimentare cu gaz. Presiunea de alimentare 
cu gaz nu trebuie sa depaseasca valoarea de 50 mbar. 

 
3 

Priza de presiune gaz la IESIRE 

Punct de masurare a presiunii gazului in arzator. In timpul preventilarii, se 
detecteaza o depresiune proportionala cu viteza ventilatorului. In functionare 
se detecteaza presiunea gazului la iesire. 

4 Regulator off set 
Surub hexagonal intern pentru reglarea debitului minim de gaz. 

Regleaza valorile de CO2, CO, NOX ale arderii la putere minima. 

5 Conectori electrici  

6 Iesire gaz  

 
7 

 
Regulator debit maxim de gaz 

Surub pentru reglarea debitului maxim de gaz. 

Regleaza valorile de CO2, CO, NOX ale arderii la putere maxima. 

8 Electrovana 822 NOVA MIX  

Tab.8.2 Legenda electrovana 822 Nova Mix 

AVERTISMENT 

Sigilati dispozitivul de reglaj al vanei de gaz după 

efectuarea reglarii. 
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8.3.3 Camera de amestec aer 

Camera de amestec aer-gaz montata inaintea ventilatorului arzatorului, introduce cantitatea corecta de aer si 

gaz. Reglarea aerului nu trebuie facuta decât dacă este indicată de producător. 

 
 

 
Poz. DESCRIERE 

1 Ventilator 

2 Camera de ameste aer-gaz 

3 Initrare gaz 

4 Surub de strangere regulator aer secundar 

5 Admisie aer primar 

6 Regulator aer secundar 

7 Admisie aer secundar 

Tab. 8.3 Legenda ventilator arzator 

 
 
 
 

 
Fig. 8.3 Ventilator arzator 

 

 

8.4 POZITIONAREA ELECTROZILOR 

Pentru aprinderea corectă și detectarea flăcării, electrozii trebuie sa fie pozitionati la interiorul conului de 

combustie in aceasi pozitie cu cea indicata in desenul de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 8.4 Pozitia electrozilor 
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A 
B 

C 

AVERTISMENT 

Sigilati dispozitivul de reglaj al vanei de gaz după efectuarea reglarii. 

8.5 SCHIMBAREA TIPULUI DE COMBUSTIBIL 
 

Schimbarea tipului de combustibil / duzei trebuie realizata de personal calificat, in conformitate cu 

normele de siguranta in vigoare si cu acest manual. 

Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor eventuale daune provocate de 

trasformarea incorecta sau de utilizarea improprie si/sau necorespunzatoare a echipamentului. 

Pentru schimbarea duzei de gaz trebuie procedat dupa cum urmeaza. 

1) Se întrerupe alimentarea cu combustibil gazos si cu energie electrica. 

2) Desurubati capacul (A) al racordului duzei (C). 

3) Desurubati duza (B) pozitionata la interiorul racordului (C). 

4) Alegeti duza corespunzatoare tipului de combustibil utilizat, dupa cum este indicat in tabelul 8.4 la pag. 88. 

5) Insurubati duza in racordul (C) 

6) Insurubati capacul (A) 

7) Porniti arzatorul si verificati eficienta. Dacă apar anomalii, faceți ajustări conform procedurilor de la 

paragrafele 8.3.1 si 8.3.2 de la paginile 83 si 85. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8.5 Schimbarea duzei 
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8.6 CALIBRARE – SETARI DIN FABRICA 
 

Fiecare echipament este reglat și testat în fabrică pe baza parametrilor și valorilor prezentate în tabelele de 

mai jos și pe placuta aplicată echipamentului. 
 
 

PARAMETRU 
EOLO 

BL 15 

EOLO 

BL 25 

EOLO 

BL 35 

EOLO 

BL 45 

EOLO 

BL 55 

EOLO 

BL 65 

EOLO 

BL 85 

EOLO 

BL 100 

Presiune gaz la intrare (Metano G20) mbar 20 

Diametrul duzei (Metano G20) mm 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 5,8 8,5 8,5 

Presiune gaz la intrare (GPL G30) mbar 29 

Diametrul duzei (GPL G30) mm 2,8 2,9 3,4 3,5 4,0 4,3 6,0 6,0 

Presiune gaz la intrare (GPL G31) mbar 37 

Diametrul duzei (GPL G31) mm 3,0 3,1 3,6 3,7 4,2 4,5 6,3 6,3 

Calibrare aer secundar (*) Fori 1x7 mm 2x7 mm 2x7 mm 2x7 mm 4x7 mm 7x7 mm 9x7 mm 1x11 mm 

Valoarea puterii minime furnizată de 

arzător (**) 
rL 30 40 40 45 35 40 40 50 

Valoarea puterii maxime furnizată de 

arzător (**) 
rH 55 55 70 80 70 85 70 80 

Timpul de preventilare la pornire (**) Y0 10 

Timpul de BOOST (**) Y1 99 

Putere BOOST (**) Y2 40 40 45 45 45 50 45 50 

Tab. 8.4 Duze și calibrări 

 
(*) Vezi fig. 8.3 puntul 7 de la pagina 86. 

(**) Pentru reglarea parametrilor de funcționare vezi paragraful 4.1.4 de la pagina 47. 
 

 
 

EOLO BL 

15 
EOLO BL 25 EOLO BL 35 EOLO BL 45 EOLO BL 55 EOLO BL 65 EOLO BL 85 

EOLO BL 

100 

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

Metan G20 

Temperatura 
gaze arse 

°C 180 133 175 135 181 123 163 103 171 125 158 156 210 145 215 153 

CO
2

 % 9,22 8,88 9,10 8,88 8,99 8,93 9,10 8,77 9,05 8,99 9,05 8,93 9,05 8,93 9,10 8,90 

CO ppm 60 19 29 19 0 0 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 

NO
X 

(O
2
=0%) ppm 23 23 20 18 22 14 28 23 26 24 28 27 35 28 42 36 

GPL G30/G31 

Temperatura 
gaze arse 

°C 160 115 200 125 180 120 200 120 200 120 180 120 225 150 220 160 

CO
2

 % 10,5 10,1 10,7 10,1 10,7 10,1 10,7 10,1 10,7 10,1 10,7 10,1 11,0 10,5 11,0 10,5 

CO ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

NO
X 

(O
2
=0%) ppm 40 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 

Tab. 8.5 Valorile parametrilor de ardere 
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8.7 PUTERE TERMICA CU MODULARE AUTOMATA SI 

MANUALA 
 

 
EOLO BL 15 EOLO BL 25 EOLO BL 35 EOLO BL 45 EOLO BL 55 EOLO BL 65 EOLO BL 85 EOLO BL 100 

 
PWM 

kW 
PWM 

USER 
kW 

PWM 

USER 
kW 

PWM 

USER 
kW 

PWM 

USER 
kW 

PWM 

USER 
kW 

PWM 

USER 
kW 

PWM 

USER 
kW 

PWM 

USER 

18%                 

20%                 

23%                 

25%                 

30% 10 0%               

35% 11 20%       34 0%       

40% 12 40% 15 0% 20 0%   39 10% 42 0% 56 0%   

45% 13 60% 18 30% 23 10% 28 0% 42 30% 46 10% 60 20%   

50% 15 80% 19 60% 25 30% 29 10% 43 40% 48 30% 62 30% 71 0% 

55% 16 100% 22 100% 29 40% 32 30% 46 60% 50 40% 65 40% 77 20% 

60%     29 60% 34 40% 48 70% 52 50% 70 60% 83 40% 

65%     30 80% 37 50% 50 80% 54 60% 75 80% 88 60% 

70%     32 100% 38 60% 52 100% 56 70% 80 100% 93 70% 

75%       40 80%   58 80%   99 80% 

80%       43 100%   60 90%   105 100% 

85%           63 100%     

 
Tab. 8.6 Puterea termica cu modulare automata (PWM) si manuala (PWM USER) 
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9 GARANTIA 

    9  GARANTIA  

9.1 OBIECTUL SI DURATA GARANTIEI 

1) Garantia acopera numai defectele de material si echipamente furnizate de Systema. In acest caz 

Systema va dispune repararea sau inlocuirea gratuita, franco-fabrica, pentru toate componentele defecte. 

TREBUIE INTELES CA ORICE ALTA FORMA DE GARANTIE ESTE IN MOD EXPRES EXCLUSA. 

Piesele care trebuie înlocuite se vor trimite imediat la sediul SYSTEMA S.p.A, Zdunska Wola - Polonia 

prin grija si pe cheltuiala clientului. 

In cazul in care interventia se face in perioada de garantie vor cadea in sarcina clientului doar cheltuielile 

de deplasare. 

2) Garantia intra in vigoare incepand cu data primei puneri in functiune, cu conditia ca aceasta sa fie facuta 

la mai putin de 6 luni de la cumparare. In orice caz garantia nu va fi mai mare de 18 luni de la data 

emiterii facturii de catre SYSTEMA. 

3) Orice inlocuire de pise defecte (sau intregul echipament) nu prelungeste perioada de garantie. Garantia 

pentru piesele inlocuite expira odata cu cea a intregului echipament. 

4) Garantia este de 1 an pentru toate componentele echipamentului. 

 

9.2 EXCLUDERI DE LA GARANTIE 

1) Garantia inceteaza daca: 

a) defectiunile nu se datoreaza unor defecte de material sau de constructie, fara a fi limitate de: 

- deteriorari in timpul transportului; 

- sistemul nu este conform cu normativele in vigoare in tara respectiva; 

- greseli de instalare in raport cu specificatiile tehnice de montaj prezentate in manualul de 

instructiuni care insoteste echipamentul sau in norme tehnice generale; 

- daune provocate de accidente, incendii sau orice fel de deteriorari de care nu este 
raspunzator SYSTEMA; 

b) modificari sau avarii datorate interventiei unor persoane neautorizate; 

c) defectiuni datorate alimentarii incorecte cu energie electrica sau cu gaz; 

d) defectiuni datorate: unei intretineri defectuoase, neglijentei sau utilizarii incorecte, variatiei tesiunii 

in reteaua electrica, umiditatii sau existentei prafului in incaperi, a unei dimensionari sau montaj 

incorect a instalatiei; 

e) coroziune sau fisuri cauzate de: curenti paraziti, condens, supraincalziri datorate presiunii ridicate a 

gazului pe conducta principala de alimentare sau la arzator, utilizarea unui combustibil gazos cu  

putere calorifica diferita de cea inscrisa pe placa de timbru; 

f) utilizarea de piese de schimb care nu sunt originale si neautorizate de SYSTEMA; 

g) uzura normala sau degradare; 

h) produse depozitate sau supravegheate incorect. 

 

9.3 OPERATIVITATEA SI EFICIENTA GARANTIEI 

1) Pentru ca garantia sa devina operationala si eficienta clientul trebuie sa: 

a) sa intrebe instalatorul despre locatia Centrului de Service care realizeaza “Punerea in functiune”; 

b) sa arate persoanei autorizate Certificatul de Garantie cu toate rubricile completate, si sa solicite 

semnarea si stampilarea de catre Centrul de Service. 

 

9.4 RASPUNDERI 

Cumparatorul absolva producatorul de orice raspundere in ceea ce priveste accidentele sau daunele 

cauzate echipamentelor sau sistemelor, ce s-ar putea produce in timpul functionarii. Producatorul raspunde 

in fata cumparatorului numai in limitele prevazute de garantie. 
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AVERTISMENT 

Toate operațiunile de deconectare trebuie efectuate de către personal calificat, cu 

competențe corespunzătoare și în conformitate cu reglementările naționale și locale în 

vigoare, asa cum este prezentat in acest manual. 

AVERTISMENT 

Operațiunile de demontare trebuie efectuate de personal calificat cu abilități corespunzătoare 

și în conformitate cu reglementările in vigoare. 

 

  10  DEPOZITARE SI RECICLARE  

10.1 DEPOZITARE 
Dacă echipamentul nu este folosit o perioadă lungă de timp, se recomanda facute urmatoarele operatii: 

■ se decupleaza întrerupătorul principal aducand-ul în poziţia "O" și se deconecteaza de la sursa cu 

alimentare cu energie electrică; 

■ se închide vana de alimentare cu gaz şi se deconectează echipamentul de la rețeaua de alimentare cu 

gaz; 

■ sigilați capătul conductei la care a fost conectat echipamentul cu un capac filetat; 

■ in cazul schimbarii proprietarului sau a unui nou chirias, toată documentaţia referitoare la sistemul de 

încălzire va fi predată noului proprietar/chirias. 
 

 

 

 

10.2 RECICLARE 

Simbolul din fig. 10.1 indica faptul ca produsul la sfarsitul duratei sale de 

utilizare, este un deșeu de echipamente electrice și electronice (RAEE), care 

trebuie colectat separat si nu aruncat impreuna cu alte deșeuri urbane. 

Eliminarea necorespunzatoare a produsului de către utilizator implică aplicarea 

sancțiunilor administrative prevăzute de legislația în vigoare. 

Se aminteste ca legislatia in vigoare interzice abandonarea si depozitarea 

necontrolata a deseurilor. Astfel se va proceda la recuperarea si reciclarea 

diferentiata a deseurilor. 

Colectarea diferentiata a acestui echipament, care ajunge la finalul duratei sale 

de utilizare, este organizata si gestionata de producator. Utilizatorul care 

dorește să recicleze acest echipament poate să contacteze producătorul și să 

urmeze sistemul pe care acesta l-a adoptat pentru colectarea diferentiata a 

echipamentelor care au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare, sau poate alege 

independent o filiera autorizata. 

 
 
 

Fig. 10.1 

Colectarea diferentiata a echipamentelor pentru reciclare, tratare și eliminare contribuie la evitarea 

posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și favorizează reutilizarea și/sau reciclarea 

materialelor din care este compus echipamentul. 
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AVERTISMENT 

În timpul operațiunilor de demontare, personalul trebuie să fie prevăzut cu echipament 

individual de protecție conform legislației în vigoare. 

PERICOL 

Toate operațiunile de demontare trebuie efectuate cu sistemul oprit, deconectat de la sursa 

de alimentare cu energie electrică și cu gaz: înainte de orice operațiune de demontare, 

intrerupeti alimentarea cu energie electrică prin deschiderea întrerupătorului principal si 

deconectați sistemul de la sursa de alimentare cu energie electrică, inchideti vana generală de 

alimentare cu gaz si vanele de intrerupere a alimentarii cu gaz la intrarea in echipamente. Dacă 

conducta de alimentare cu gaz nu se demonteaza, sigilați capetele conductei la care au fost 

conectate echipamentele cu capace filetate. 

   10  DEPOZITARE SI RECICLARE  
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