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Seriile de centrale automate H8-A, H8-AP, H8-P sunt centrale care îndeplinesc cerințele stricte pentru încălzire 

ecologică, având emisii reduse de combustie.  Centralele permit reglarea complexă a sistemului de încălzire și 

conectarea unei game variate de dispozitive suplimentare. Manualul oferă o listă comprehensivă a tuturor 

accesoriilor care pot fi conectate la unitatea de control. Acest manual oferă informații complete necesare pentru 

instalarea, pornirea și operarea tuturor tipurilor de centrale din seriile H8-A, H8-AP și H8-P, de ex. centrale de toate 

capacitățile. Informațiile definite în manual sunt menite pentru instalatori și pentru utilizatorii finali. Capitolele 

individuale sunt denumite cronologic, conform montării, pornirii și setării corecte a centralei, până la utilizarea 

regulată și mentenanța centralei. Studiați cu atenție toate informațiile din prezentul manual.  

Credem că veți fi mulțumiți de produsul nostru pentru mulți ani de operare.  Pentru a primi alte informații 
importante despre centrala H8-A, în afara acestui manual de instrucțiuni, puteți folosi rețeaua de montaj și 
companiile de service menționate pe paginile noastre de internet, sau puteți contacta direct unul din reprezentanții 
OPOP spol. s.r.o. 
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1. INTRODUCERE 
Pentru instalarea, pornirea și operarea corectă a seriilor de centrale H8-A, H8-AP, H8-P vă recomandăm să citiți acest manual de 
instrucțiuni, gradual, de la capitolul 1 și să continuați cronologic, pentru a preveni omiterea vreunui pas necesar pentru 
funcționarea corectă a centralei în timpul exploatării. Capitolele descriu gradual montarea, prima utilizare, conectarea și 
activarea dispozitivelor conectate și mentenanța centralei. Manualul descrie gradual pașii individuali și adaugă informații 
practice pentru fiecare capitol, care vor ajuta beneficiarul să înțeleagă activitatea centralei și a elementelor de reglare ale 
sistemului de încălzire.  
A doua jumătate a manualului conține exemple de sisteme de încălzire conectate și accesorii, inclusiv descrierea setării unității 

de control.  Dacă la centrală sunt conectate unul sau mai multe accesorii, folosiți aceste informații pentru setarea corectă a 

accesoriilor definite, astfel încât operarea să respecte indicațiile din manual.  

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la activitatea centralei sau a componentelor controlate de centrală, nu 

ezitați să contactați compania de instalare autorizată sau un reprezentant direct al OPOP spol. s.r.o. 

 

2. Caracteristicile de bază ale seriilor de centrale H8-A și H8-AP, H8-

P 
Centralele H8 sunt centrale automate, care permit controlul procesului de combustie și, de asemenea, multe dispozitive 

suplimentare. Piesele de bază ale setului includ centrala, arzătorul și coșul. Componentele definite sunt echipate separat și 

instalarea lor finală este realizată în camera centralei. Instalarea și pornirea centralei pot fi efectuate numai de către o companie 

de instalare, experimentată și autorizată, cu permisiunea de a instala și porni centralele automate de la OPOP spol. s.r.o. 

Unitatea de control permite:  

 Controlul celor 4 pompe 

 Controlul supapei de amestec. 

 Conexiunea termostatului de cameră 

 Controlul echitermal în baza temperaturii externe. 

 Controlul timpului temperaturii de ieșire a centralei – mod de operare programabil săptămânal. 

 Control online și înregistrarea tuturor funcțiilor centralei prin interfața de internet OPOP 

 Conexiunea ieșirii centralei cu unitatea colectorului solar. 

 Conexiunea ieșirii centralei cu unitatea de control a supapei de amestec. 
 
Unitatea de control pentru seriile H3 de centrale H8-A și H8-AP permite conectarea dispozitivelor atașate, care automatizează 

operarea centralei sau adaugă noi opțiuni de control:  

 Termostatele de cameră RT10 afișează informații despre întregul sistem de încălzire, inclusiv reglarea circuitelor 
individuale ale sistemului de încălzire. Poate fi conectat reciproc la unitatea centralei și la modulul adițional 431N. 

 Modulul 431N, care controlează supapa de amestec și pompa supapei de amestec pentru controlul circuitului de 
încălzire 1.  

 Modul GSM prin intermediul căruia puteți accepta raportarea condiției centralei, printr-un text. Este folosit în cazul în 
care centrala dvs. nu poate fi conectată la internet și controlat online.  

 
Dispozitivele pentru centrală pot fi cumpărate în orice moment și instalate suplimentar la centrala operată. Consultați opțiunile 
pentru utilizarea dispozitivelor individuale cu compania de instalare autorizată sau cu un reprezentant al OPOP spol. s.r.o. 
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3. PRINCIPALII PARAMETRI ȘI DIMENSIUNI 
Principalele componente ale configurației de bază includ centrala, arzătorul, alimentatorul și coșul pentru combustibil. Principalii 

parametri și dimensiuni pentru fiecare dintre componente sunt definite mai jos. 

3.1.  Centralele H8-A 
Randamentul nominal de încălzire (definit 

de producător) 
[kW] 15 24 35 45 

Randamentul nominal măsurat  [kW] 15 23,1 34,9 44,8 

Randamentul minim măsurat [kW] 4,4 7,1 10,4 13,1 

Eficiența [%] 92,8 93 93,6 94 

Clasa centralei *   4 4 4 5 

Limite pentru ECODESIGN   da da da da 

Combustibil recomandat   
Cărbune brun 

brichete 2 

Cărbune 
brun 

brichete 2 

Cărbune 
brun 

brichete 2 

Cărbune brun 
brichete 2 

Consum de combustibil (Randamentul 
nominal măsurat) 

[kg/oră] 2,999 4,703 6,963 8,953 

Consum de combustibil (putere minimă 
măsurată) 

[kg/oră] 0,793 1,464 2,06 2,595 

Temperatura maximă de operare a apei 
de încălzire 

[°C] 80 80 80 80 

Temperatura minimă de încălzire a apei [°C] 70 70 70 70 

Temperatura minimă a apei de retur [°C] 65 65 65 65 

Temperatura produselor de combustie [°C] 89,5 106,1 105 89 

Temperatura minimă a gazului rezidual [°C] 59,3 66,3 68 68,6 

Tirajul minim necesar al coșului [Pa] 17 15 18 19 

Presiunea maximă a apei de serviciu [MPa] 2 2 2 2 

Presiunea minimă a apei de serviciu [MPa] 1,5 1,5 1,5 1,5 

Presiunea maximă a apei de testare [MPa] 4 4 4 4 

Tensiunea de conectare [V/Hz] 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 
Putere nominală consum energie / putere 

minimă 
[W] 54 / 22 73 / 27 131/44 131/44 

Capacitatea de apă a centralei [l] 31 39 63 81 

Protecția electrică   IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Grosime perete carcasă centrală 

(apă/flacără) 
[mm] 5 5 5 5 

Grosime perete carcasă centrală (apă) [mm] 3 3 3 3 

Capacitatea rezervorului [l] 203 245 360 573 

* Valorile și clasele emisiilor sunt testate în institutele de testare conform standardului ČSN EN 303-5. 
 

Tip de pâlnie: tip intrare / ieșire (filet 
interior) 

Js G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" 

Conectat pentru scurgere și umplere (filet 
interior) 

Js G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2" 

A - înălțime centrală [mm] 969 969 1264 1553 

A1 – înălțime unitate de control [mm] --- --- --- 112 

B - înălțime buncăr centrală cu 
alimentator 

[mm] 1200 1215 1365 1610 

B1 – înălțime buncăr cu capac deschis – 
poziția 1/ poziția 2  

[mm] 1519/1671 1671/1843 1748/1912 1872 

C - lățime centrală [mm] 454 514 565 565 

D - lățime centrală cu buncăr [mm] 1063 1119 1517 1517 

E – adâncime centrală cu sistem setare 
în spatele rezervorului 

[mm] 846,5 931 --- --- 

E1 - adâncime centrală [mm] 761,5 821,5 901,5 1002 

F - locația față de sol a rezervorului de [mm] 825 825 1120 1322 
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ieșire a apei 

G –locația față de sol a conductei de 
abur 

[mm] 687,5 687,5 983,5 1160 

H – locația față de sol a rezervorului de 
intrare a apei 

[mm] 134,5 134,5 134,5 134,5 

K – adâncime buncăr [mm] 636 718 670 764 

Diametru conductă de abur [mm] 150 150 150 198 

 
 
 

3.2. Centralele H8-AP, H8-P 
 
Randamentul nominal de încălzire (definit 

de producător) 
[kW] 17 21 33 40 

Randamentul nominal măsurat  [kW] 16,5 19,6 32,2 39,8 

Randamentul minim măsurat [kW] 5,1 6,3 9,4 12 

Eficiența [%] 87,7 91,7 91,3 91,7 

Clasa centralei *   4 5 4 4 

Limite pentru ECODESIGN   da da da da 

Combustibil recomandat   
Peleți 6-

8mm 
Peleți 6-8mm 

Peleți 6-
8mm 

Peleți 6-
8mm 

Consum de combustibil (Randamentul 
nominal măsurat) 

[kg/oră] 4,08 4,834 7,94 9,977 

Consum de combustibil (putere minimă 
măsurată) 

[kg/oră] 1,271 1,498 2,235 2,773 

Temperatura maximă de operare a apei 
de încălzire [°C] 80 80 80 80 

Temperatura minimă de încălzire a apei [°C] 70 70 70 70 

Temperatura minimă a apei de retur [°C] 65 65 65 65 

Temperatura produselor de combustie [°C] 149 97,7 101 95 

Temperatura minimă a gazului rezidual [°C] 85 68 70 71 

Tirajul minim necesar al coșului [Pa] 16 19 20 20 

Presiunea maximă a apei de serviciu [MPa] 2 2 2 2 

Presiunea minimă a apei de serviciu [MPa] 1,5 1,5 1,5 1,5 

Presiunea maximă a apei de testare [MPa] 4 4 4 4 

Tensiunea de conectare [V/Hz] 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 
Putere nominală consum energie / putere 

minimă 
[W] 91/32 95 / 31 152/49 152/49 

Capacitatea de apă a centralei [l] 31 39 63 81 

Protecția electrică   IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Grosime perete carcasă centrală 

(apă/flacără) 
[mm] 5 5 5 5 

Grosime perete carcasă centrală (apă) [mm] 3 3 3 3 

Capacitatea rezervorului [l] 203 245 360 573 
* Valorile și clasele emisiilor sunt testate în institutele de testare conform standardului ČSN EN 303-5. 

 
 

Parametrii de combustie pentru cărbunele brun pentru centralele H8-AP, sunt 

identice pentru seriile de centrale H8-A. Tabelul prezentat în capitolul 3.1. este valabil 

pentru combustia cărbunelui brun pentru centrala H8-AP   
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H815-A, AP, P: 
 

 
 

H824-A, AP, P: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H835-A, AP, P: 

1. Buncăr combustibil – de mai multe dimensiuni, conform puterii  
maxime a centralei 

2. Centrală H824-A 
3. Ventilator – prins deasupra arzătorului și sub buncăr 
4. Sistem stingere incendiu – container în partea din spate a 

buncărului 
5. Baza externă – conexiune dispozitive suplimentare și comutator 

principal 
6. Arzătorul – conectabil la centrală de la stânga la dreapta 
7. Unitate de control – utilizată pentru controlul centralei 
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H845-A, AP, P: 

 
 
 
 
 

3.3. Arzătoarele H8-A 
Arzătorul de retortă identic cu centrala diferă conform puterii maxim. Diferențele constau în dimensiunea arzătorului, 

selectarea componentelor electrice, forma și dimensiunea grilajului, grosimea materialului aplicat. 

H815-A, H824-A: 

Parametri tehnici 

Putere motor kW 0,09 

Electromotor  - 
rpm rpm 1340 

Alimentare motor V/Hz 230/50 

Diametru șurub mm 85 

Greutate kg 55kg ±10% 

Dozare kg/oră 15-26 

Dimensiune 
arzător   15kW 24kW 35kW/50kW 

A mm 900 950 1225 

B mm 240 240 297 

C mm 220 290 275 

D mm 315 315 288 

E mm 220 250 488 

F mm 120 120 120 
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H835-A, H845-A:  

Alimentatorul arzătorului este înclinat la un unghi de 15° 

astfel încât combustibilul transportat în retortă să nu 

rămână în cotul retortei (sub grilajul circular) sfărâmat de 

alimentator.  

Unghiul oferă un transport mai gradual al combustibilului 

în retortă, fără o forță excesivă. Alimentatorul în unghi 

limitează, astfel, și riscul de retur al combustibilului arzând 

în buncăr. 

 

Arzătorul poate fi instalat înspre partea stângă spre cea dreaptă a centralei. 

3.4. Arzătoarele H8-AP, H8-P 
Dimensiunile arzătorului în variantele H8-A și H8-AP sunt identice. Tabelul cu dimensiunile definite în capitolul 3.3. este 

valabil pentru ambele variante. Diferența dintre centralele H8-A și H8-AP, P este manșonul de fontă care este amplasat pe 

retorta arzătorului de fontă. Este folosit la retortele extinse și nu permite căderea peleților nearși.   



Manual de utilizare , certificate de garantie 

SC TALENTUM SRL 
 

11 

 

 

Coletul include și chitul de cuptor folosit pentru izolarea suprafețelor de contact dintre retorta circulară și manșonul de 

fontă, pentru a împiedica scurgerile de aer. Asigurați-vă că este izolată bine conexiunea.  

 

3.5. Rezervorul de combustibil 
Rezervorul de combustibil, denumit și buncăr, este divizat în mai multe dimensiuni, conform puterii centralei. Parametrii de 

bază, de mai jos și alți parametri sunt definiți pentru fiecare tip de buncăr pentru cărbune.   

H815-A, AP, P: 

 

 

 

 

 

 

H824-A, AP, P: 

Dimensiunea buncărului   

Volum combustibil (Cărbune brun brichete 2) kg aprox. 146 
Capacitate l 203 

Greutate kg 31 

A mm 772 

A (cu capacul deschis, inclusiv arzătorul – poziția 
1/poziția 2) mm 1515/1672 

B mm 635 

C mm 943 
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H835-A, AP, P: 

 

 
 

 

 

 

 

H845-A, AP, P: 

Dimensiunea  buncărului   

Volum combustibil (Cărbune brun brichete 2) kg aprox. 177 
Capacitate l 245 

Greutate kg 34,4 

A mm 807 

A (cu capacul deschis de la podea – poziția 1/poziția 2) mm 1843/1671 

B mm 694 

C mm 593 

Dimensiunea  buncărului   

Volum combustibil (Cărbune brun brichete 2) kg aprox. 260 
Capacitate l 360 

Greutate kg 45 

A mm 807 

A ( cu capacul deschis de la podea – poziția 1/poziția 

2) mm 1748/1912 

B mm 646 

C mm 593 
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Rezervorul de combustibil este proiectat astfel încât să fie instalat din ambele laturi ale centralei. În timpul instalării, 

respectați, întotdeauna, izolarea perfectă a conexiunii dintre buncăr și alimentator, pentru a preveni aspirația unui aer fals, 

care ar putea activa, în cazuri extreme, sistemul de stingere a incendiului, amplasat în partea din spate a rezervorului.  

Recipientul cu sistemul de setare poate fi instalat oriunde, conform desfășurării camerei centralei. În cazul instalării pe 

buncăr, nu uitați că și conexiunile dintre containerul recipientului și suport trebuie să fie izolate pentru a împiedica aspirația 

aerului în container. 

 

4. ELEMENTE DE BAZĂ ALE CONFIGURAȚIEI INSTALAȚIEI ȘI 

CONȚINUTUL COLETULUI 
H8 este fabricat în mai multe dimensiuni, conform performanței maxime a centralei. Fiecare centrală diferă prin dimensiunile 

externe și prin designul construcției schimbătorului centralei, ușilor, conexiunilor pâlniilor, conductelor de fum. De asemenea, 

dimensiunea centralei afectează dimensiunile pâlniei de combustibil, dimensiunile arzătorului, etc. Parametrii de bază, de mai 

jos, ai tuturor elementelor principale ale setului complet din seriile de centrale H8. 

4.1.  H8-A, H8-AP, H8-P 
Centrala este dotată cu trei uși, în spatele capacului frontal, pe balamale. Partea superioară a centralei este dotată cu 
unitatea de control, marcată H3, pentru o mai bună instalare. Cablurile și senzorii de temperatură de la această unitate duc 
la partea din spate a centralei cu baza externă amplasată pentru conectarea dispozitivelor adiționale, inclusiv senzorii de 
temperatură. De asemenea, partea externă include comutatorul principal și siguranța 2A pentru siguranță.   

Părțile de sus și din spate ale centralei includ ușile de curățare, fixate cu ajutorul a 2 piulițe fluture. După demontarea ușii și 
a clapetei ușii de curățare,  puteți vedea schimbătorul de căldură, constând dintr-un gaură vertical și 3 pereți verticali de 
conducte. De asemenea, schimbătorul de căldură este dotat cu 4 ventilatoare pentru gazul rezidual. Arzătorul poate fi 
instalat în centrală din partea stângă sau dreaptă, conform desfășurării camerei centralei. Este atașat la centrală prin 
intermediul a 4 șuruburi.  

Arzătorul poate fi instalat pe partea stângă sau cea dreaptă a corpului centralei. 

Partea din spate a centralei include două pâlnii – la capătul ieșirii de apă din centrală, în partea de jos a intrării de apă în 
centrală. Partea de sus și din spate a centralei lăcașuri pentru senzorii de temperatură (senzorul UT și senzorul Termik). 
Partea de jos a centralei include pâlnia pentru vana de umplere. Ieșirea pentru conexiunea conductei de abur este 
amplasată în partea din spate și centrală a centralei.  

Dimensiunea  buncărului kg aprox. 414 
Volum combustibil (Cărbune brun brichete 2) l 573 

Capacitate kg 54 

A mm 1052 

A ( cu capacul deschis de la podea – poziția 1) mm 1872 

B mm 794 

C mm 943 



Manual de utilizare , certificate de garantie 

SC TALENTUM SRL 
 

14 

Senzorii de temperatură (UT, Termik și senzorii gazului rezidual) sunt conectați la lăcașuri în 
partea din spate, de sus a centralei, după capacul din spate și materialul de izolare al 

centralei. 

Partea de jos a centralei include picioarele reglabile, pe filet, pentru reglarea înălțimii centralei și nivelarea bazei pe o podea 
denivelată a camerei centralei. Centrala include cenușare (2 buc) și ventilatoarele pentru gazul rezidual, deasupra părții 
schimbătorului centralei, pentru a reduce temperatura gazului rezidual și pentru a spori eficiența centralei. Gaura de 
deasupra arzătorului este dotat cu cărămidă refractară căptușită la periferie, în partea din față a centralei.  

 

Conținutul coletului:  
Centrala conține un colet suplimentar, cu accesorii și material de conexiune pentru finalizarea montării și instalării. 

Cantitatea și tipul de piese suplimentare diferă conform dimensiunii centralei și arzătorului. 3 unelte de curățare (perie, 

mâner de perie, racletă) – pentru curățarea părților interne ale centralei.  

 Cărămizi refractare 

 Vană de umplere  
 Cenușar – în partea de jos a centralei, 2 

bucăți. 

 4 șuruburi cu flanșe pentru arzător.  
 Unelte de curățare 

 Material de conexiune pentru pregătirea 

arzătorului în centrală (ȘURUB M12X30  933 

ZN – 4 buc) 

 Material conexiune ventilator (ȘURUB M6X12  

DIN933Zn – 4 buc) 

 Chit (60ml) 

 ȘURUB M10X20  DIN 933 – 4 buc (pentru 

atașarea buncărului) 

 PIULIȚĂ M12  DIN 934.8 ZN – 4 buc (pentru 

atașarea buncărului) 

 ȘAIBĂ *13  DIN 125A ZN – 4 buc (pentru 

atașarea buncărului) 

 Manșon de fontă pentru arderea peleților 

(numai pentru seriile de centrale H8-AP).

 

4.2.  Arzătorul 
Arzătorul retortei diferă conform performanței și tipului de componente electrice aplicate ale arzătorului. De asemenea, 

performanța maximă a arzătorului definește dimensiunile sale externe. Arzătorul este dotat cu componentele de mai jos: 

1. Flanșă pentru conectarea rezervorului  
2. Deschiderea de măturare pentru curățarea 

prafului de pe partea internă a alimentatorului 

cu șurub 

3. Flanșă pentru conectarea arzătorului 

4. Deschiderea de măturare pentru curățarea 

părții interne a retortei  
5. Deschidere pentru transferul de combustibil 

de la buncăr, până la alimentatorul cu șurub 

6. Piciorul pentru menținerea alimentatorului în 

poziția corectă 

7. Motorul alimentatorului 

8. Grilaj rotund retortă 

9. Capăt alimentator cu șurub 

10. Cui spintecat care previne distrugerea 

motorului în timpul blocării șurubului 

11. Gaură pentru sistemul de stingere a focului.

 

Arzătorul de retortă este compus din 3 componente principale: retorte cu grilaj rotund, alimentator cu șurub și deschidere 

pentru conexiunea rezervorului de combustibil. Alimentatorul cu șurub este conectat la motorul care îl răsucește și 

transportă combustibilul la grila retortei.  Conexiunea motorului și alimentatorul cu șurub includ cuiul spintecat cu funcția 

de întrerupere a răsucirii șurubului, dacă acesta este blocat. Asigură prevenirea deteriorării motorului în această situație. În 

acest caz, este necesară înlocuirea cuiului spintecat.  
Arzătorul include ventilatorul, care deplasează aerul de la partea internă a arzătorului, la deschiderile grilajului. Ventilatorul 

și motorul alimentatorului sunt conectate cu baza externă, prin intermediul cablurilor.  

Centrul alimentatorului elicoidal include pâlnia folosită la conexiunea cu sistemul de stingere a incendiului, dacă flăcările 

ajung la partea internă a alimentatorului elicoidal. Pâlnia include siguranța curentă, care se topește la temperatură ridicată 

și apa din recipient stinge flăcările din alimentatorul cu șurub. Previne răspândirea flăcărilor în buncăr. Recipientul cu apă 

poate fi amplasat în orice poziție, conform desfășurării camerei centralei, de obicei, în partea din spate a rezervorului.   

De asemenea, arzătorul include senzorul de siguranță inserat în gaură, în centrul arzătorului. Senzorul detectează creșterea 

temperaturii din interiorul alimentatorului elicoidal, iar alimentatorul și ventilatorul sunt dezactivate în cazul supraîncălzirii, 

pentru a preveni răspândirea flăcărilor.   

Flanșa arzătorului trebuie să fie izolată în conexiune cu flanșa centralei, folosind chit pentru cuptoare sau rezistent la 
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temperaturi ridicate, pentru a preveni scurgerea de fum și căldură prin conexiune, în cameră. Altfel, produsele care ard s-ar 

scurge în cameră, cauzând riscul de deteriorare a componentelor centralei și riscul de incendiu. Conexiunea dintre flanșa 

arzătorului și flanșa buncărului trebuie să fie perfect izolată. 

Arzătorul este inima centralei și necesită mentenanța de rutină pentru componente, în special pentru grilaj.  Grilajul 

arzătorului poate fi înlocuit, pentru o curățare mai confortabilă. Aveți grijă la remontarea corectă a grilajului la arzător, 

pentru a preveni mișcarea sau căderea acestuia. Mai multe informații despre curățarea și manevrarea arzătorului se găsesc 

în capitolul Mentenanța de rutină.  

Conținutul coletului:  
 Arzătorul retortei 

 Grilajul arzătorului 

 Cuiul spintecat al motorului alimentatorului elicoidal 

 Ventilator, inclusiv material de conectare 

 Picior  

 

 

Buncărul 
Buncărul de combustibil este fixat pe deschiderea arzătorului cu ajutorul a 4 șuruburi și piulițe. Dimensiunea buncărului 

diferă conform puterii centralei. Partea de sus include capacul, care permite umplerea buncărului cu combustibil. Folosiți 

suportul portocaliu, din partea dreaptă a rezervorului, pentru fixarea capacului în poziție deschisă.  

Canistra este instalată în partea din spate a rezervorului, pentru sistemul de stingere.  Poate fi instalată în orice poziție, 

conform desfășurării camerei centralei.  Este conectată cu un furtun la pâlnia arzătorului. Pâlnia include siguranța folosită ca 

barieră pentru prevenirea pătrunderii apei în arzător, în timpul funcționării uzuale. În cazul supraîncălzirii motorului, 

siguranța se topește și focul este stins cu apa din canistră.  În acest caz, arzătorul necesită curățarea și înlocuirea siguranței 

cu una nouă.  

Este foarte important ca buncărul să fie închis în timpul operării,  

pentru a asigura izolarea capacului buncărului. 

Altfel, există riscul ca flacăra din arzător să înceapă să se răspândească în direcția opusă, ducând la supraîncălzirea 

arzătorului și la activarea sistemului de stingere a incendiului. În timpul folosirii centralei, este necesar să verificați izolarea 

rezervorului în toate locurile.  
 

Conținutul coletului:  
 Buncăr 

 Canistră 

 Suport canistră, cu material de conexiune 

 Furtunul care conectează canistra și pâlnia siguranței, inclusiv alte accesorii.  

5. PROCEDURA DE INSTALARE 
În timpul procesului de instalare, este necesar să asigurați conectarea fără probleme a centralei la sistemul de încălzire și, de 

asemenea, instalarea rezervorului și arzătorului furnizate separat, iar montarea lor să fie efectuată la locul de instalare.   

Întregul proces de instalare poate fi divizat în aceste puncte:  

1. Instalarea centralei, rezervorului, arzătorului (capitolele 5.1 la 5.3) 

2. Instalarea dispozitivelor electrice adiționale (capitolul 5.4) 

3. Prima pornire a centralei (capitolul 8) 

4. Corectarea arderii (capitolele 9.1 la 9.3) 

5. Setarea altor funcții și corectarea funcționării dispozitivelor suplimentare (capitolul 7) 

Instalarea de bază și primul pas al procesului de instalare este conectarea centralei la sistemul de încălzire, urmat de conectarea 

centralei și rezervorului. Capitolele de mai jos sunt divizate în trei secțiuni. Continuați gradual, conform capitolelor individuale, 

pentru instalarea cu succes a întregului set.   
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5.1. Seriile de centrale H8-A, H8-AP și H8-P 
Punctele definite mai jos sunt folosite ca manual de instalare a unității centralei la sistemul de încălzire. Punctele individuale 

sunt definite cronologic. Citiți, gradual, punctele individuale, pentru a preveni omiterea vreunuia dintre punctele de 

instalare de bază.   

1. Despachetați centrala din colet și din punga de hârtie. Scoateți folia transparentă, de protecție și puneți corpul 

centralei în poziția finală în camera centralei. În timpul manevrării centralei, respectați următoarele: 

a. Dacă manevrați centrala în ambalaj, aveți grijă la posibila deteriorare a carcasei centralei. Ambalajul este 

fabricat din lemn și este fixat cu capse. Acestea pot deteriora carcasa centralei sau alte piese, în timpul 

manevrării. 

b. Centrala trebuie să fie așezată pe o suprafață sau pe o bază plană, astfel încât să se afle în poziție verticală. 

Nu este permisă înclinarea centralei.  

c. Aveți grijă să respectați spațiul liber minim din jurul centralei, luând în considerare siguranța și accesul la 

centrală pentru mentenanță.   

d. Verificați camera centralei, să existe suficient spațiu pentru deschiderea ușilor cenușarului și a capacului 

superior al centralei. 

Manevrați, întotdeauna, centrala, astfel încât să evitați deteriorarea sa. Vă recomandăm 

demontarea accesoriilor de pe centrală înainte de manevrarea acestuia. 

2. Demontați toate accesoriile de pe centrală. Accesoriile trebuie să fie în cenușar și în camera din față a centralei.  

3. Instalați supapa de umplere pe pâlnia din partea din spate, jos a centralei.  

4. Conectați pâlnia G1 1/4" la ieșirea de apă a centralei, către sistemul de încălzire.  
5. Conectați pâlnia G1 1/4" la intrarea de apă a centralei, către sistemul de încălzire. 

6. Conectați conducta de fum la ieșirea pentru conducta de fum, din partea din spate a centralei. Conexiunea trebuie 

să fie izolată, dacă este necesar, folosiți chit pentru cuptoare pentru izolarea conexiunii. În timpul conectării 

conductei de fum, respectați următoarele:  

a. Conducta de fum nu trebuie să reducă tirajul coșului la un nivel care reprezintă o reducere a acestuia sub 

limita minimă definită de 12Pa, conform dimensiunii centralei, vedeți capitolul Principalii parametri și 

dimensiuni.    

b. Diametrele conductei de fum și coșului trebuie să fie mai mici decât ieșirea centralei, conform dimensiunii 

centralei, vedeți capitolul Principalii parametri și dimensiuni.    

c. Conexiunea dintre ieșirea centralei și conducta de fum nu trebuie să interfereze cu deschiderea senzorului 

de temperatură a gazului rezidual.  Aveți grijă să preveniți deteriorarea senzorului de temperatură a 

gazului rezidual, în timpul montării conductei de fum la ieșirea din centrală.  

d. După conectarea conductei de fum la ieșirea din centrală, măsurați tirajul coșului, cât mai aproape cu 

putință de ieșirea centralei.  Dacă valoarea nu respectă cerințele minime pentru tirajul coșului, luați în 

considerare instalarea unui dispozitiv adițional, numit ventilator de extracție. În caz contrar, fumul poate 

ieși în cameră, în timpul folosirii centralei.  
 

Un tiraj suficient al coșului este esențial pentru o funcționare corectă a centralei. În cazul scurgerii de 

fum și aer fierbinte în timpul funcționării centralei, tirajul coșului nu este suficient.  
 

7. Conectați furtunul de alimentare cu apă la vana de umplere și umpleți centrala și sistemul de încălzire cu apă. 

Presiunea maximă de operare a apei adecvată pentru sistem este de  2 bar. Atenție: presiunea de operare este 

măsurată în timpul operării centralei. În stare rece, presiunea apei din sistemul de încălzire va fi mai mică.  
8. După umplere, închideți vana de umplere și demontați furtunul de alimentare de pe vană. 

9. Verificați dacă sunt izolate conexiunile tuturor pâlniilor. Remediați posibilele scurgeri, înainte de folosirea centralei.  

10. Verificați locația corectă a senzorului de temperatură UT și a senzorului de siguranță Termik, amplasați în partea 

superioară a centralei. Senzorii trebuie să fie fixați pe centrală, altfel este posibilă căderea lor și potențiala încălzire 

a centralei. Senzorii trebuie să fie accesibili după demontarea capacului superior al centralei. Poate fi demontat 

prin apăsarea capacului pe partea din față, către spate.  Puteți folosi o șurubelniță pentru o mai bună apăsare pe 

partea de sus a capacului. Capacul trebuie să fie pliat spre spate, cu 1 cm și, apoi, demontat simplu. Senzorii sunt 

așezați sub materialul de izolare. După inspectarea senzorului, introduceți capacul superior în poziția sa originală.   

11. Instalați cărămida refractară în partea din față a centralei (vedeți schema de instalare, de mai jos).  

12. Verificați părțile interne ale centralei, în special: locația corectă a ventilatoarelor de gaz rezidual în schimbătorul 

centralei, funcționarea corectă a cenușarului și asigurați-vă că nu există accesorii sau material de conectare în 



Manual de utilizare , certificate de garantie 

SC TALENTUM SRL 
 

4 

centrală. Îndepărtați toate piesele care nu fac parte din centrală. 

13. În timpul manevrării centralei, ușa poate fi demontată de pe axe și poate fi redusă izolația. Verificați toate ușile 

centralei, fixarea, curățarea și ușile cenușarului. Verificați montarea de benzi de azbest pentru izolare, închiderea 

corectă a ușilor și izolarea acestora.   

14. Alegeți o parte pentru montarea arzătorului. Acoperiți deschiderea arzătorului, de pe partea opusă a centralei, cu o 

garnitură care este montată, de obicei, pe deschiderea din dreapta a arzătorului. Dacă este necesar, montați pe 

partea opusă a arzătorului.   

H815-A, AP, P: 

 

 
577663 Blocul I (30x240x298) 

  

 

 

 

H824-A, AP, P: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H835-A, AP, P: 

577571 Blocul I (30x275x355) 
577570 Blocul II (30x100x179) 

577572 Blocul III (30x200x355) 

577573 Blocul IV (30x149x200) 

577574 Blocul V (30x70x125) 
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577583 Blocul I (30x165x405) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

H845-A, AP, P: 
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577277 Bloc adeziv ignifug III (30x200x300) 

577583 Blocul I (30x165x405) 

577584 Bloc adeziv ignifug II (30x150x173) 

 

5.2.  Arzătorul 
Arzătorul de retortă, cu grilaj rotund, din fontă, este instalat la locul de montare a centralei. Arzătorul este ambalat în afara 

centralei, pentru o mai bună manevrare a părților individuale ale întregului set.  

1. Scoateți arzătorul din ambalaj și scoateți toate accesoriile din ambalajul arzătorului.  
2. Capul de fontă este înșurubat de producător pe partea filetată a alimentatorului, cu șuruburi de siguranță. Aceste 

două părți sunt conectate cu chit de cuptor pentru a preveni scurgerea de aer prin conexiune, din arzător.   
3. Aplicați chit pentru cuptor sau silicon rezistent la temperaturi ridicate la periferia flanșei. 

4. Așezați arzătorul în deschiderea de pe laterala centralei, pentru a atașa arzătorul la centrală cu ajutorul a 4 
șuruburi atașate ca accesorii la centrală.   

5. În timpul conectării arzătorului la centrală, puteți seta picioarele arzătorului, astfel încât piciorul să fie în contact cu 
solul și să susțină arzătorul, pentru o mai bună manevrare. După fixarea șuruburilor, picioarele pot fi readuse la 
lungimea corectă, pentru a menține arzătorul într-o poziție stabilă.  

6. Apoi, conectați cele 4 șuruburi ale ventilatorului, care fixează ventilatorul pe loc.  
 

Vă recomandăm să aplicați chit pe capul de fontă al arzătorului (grilaj) astfel încât 
aerul din arzător să se deplaseze la retortă, într-o direcție corectă.  

 

7. La varianta de centrală H8-AP, fixați retorta pe manșonul de fontă, conform figurii din capitolul 8.4 și izolați 
conexiunea cu chit.  

 
 
 
 
 
 
 

5.3.  Rezervorul de combustibil 
Rezervorul de combustibil, denumit și buncăr, este montat pe flanșa arzătorului în timpul instalării setului centralei. Este 

foarte important ca și conexiunea dintre arzător și buncăr să fie izolată la maxim, pentru a împiedica returul tirajului, 

aspirația aerului fals în buncăr, ceea ce ar putea cauza arderea combustibilului în buncăr. Citiți cu atenție cele de mai jos 

pentru procesul de montare a rezervorului.  

1. Scoateți pâlnia din ambalaj și așezați-o pe arzător. 

2. Vă recomandăm să aplicați chit pentru cuptor sau silicon rezistent la temperaturi ridicate pe întreaga periferie a 

deschiderii arzătorului, pentru a menține izolată conexiunea dintre arzător și buncăr.  

3. Puneți pâlnia pe deschiderea arzătorului, astfel încât balamalele capacului rezervorului să fie în partea din spate a 

centralei și 2 cleme argintii de închidere în partea din față a centralei. Acestea asigură instalarea corectă a centralei, 

pentru a se putea deschide capacul rezervorului dinspre partea din față a centralei.  

4. Asigurați pâlnia, folosind 4 șuruburi și piulițe și strângeți conexiunile, pentru o izolare maximă.  

5. Testați deschiderea fără probleme a capacului rezervorului. Folosiți opritoarele portocalii în partea dreaptă a 

rezervorului, pentru fixarea capacului în poziție deschisă.  

6. Verificați contactul și izolarea capacului rezervorului în poziție deschisă. Capacul trebuie să fie izolat.  

7. Instalați recipientul sistemului de stingere a incendiului în partea din spate a rezervorului, sau în orice altă poziție, 

conform desfășurării camerei centralei.  Folosiți suportul de tablă al recipientului și șuruburile atașate.  

8. Instalați dopul de ceară în buncăr, sub flanșa arzătorului, când este montată pâlnia de combustibil. Izolați 

conexiunea și fixați-o.  

9. Conectați dopul de ceară și recipientul cu ajutorul furtunului atașat și asigurați conexiunea cu inele de metal. 

Strângeți-le, pentru a asigura o conexiune fixă la ambele capete și pentru a preveni căderea furtunului.  

10. Turnați apă în canistră și lăsați capacul canistrei deschis. Turnați apă în rezervor o dată la 6 luni, din cauza 

evaporării graduale a acesteia.  
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11. Canistra, cu sistemul de setare, poate fi instalat oriunde, conform desfășurării camerei centralei. În cazul instalării 

pe buncăr, nu uitați că trebuie să fie izolate conexiunile dintre containerul recipientului și suport, pentru a 

împiedica aspirația de aer în container. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi, conectați componentele electrice și dispozitivele adiționale. Citiți capitolul de mai jos, pentru mai multe informații 

despre conectarea componentelor electrice ale arzătorului. 

 

 

Recipientul sistemului de stingere a incendiului poate fi instalat oriunde. Furtunul sistemului de umplere este instalat 

astfel încât apa, în timpul activării, să curgă prin buncăr în arzător. Este singura stingere eficientă a incendiului provocat 

de arderea combustibilului.  

 

5.4.  Conexiunea componentelor electrice 
Partea din spate a centralei include baza externă, cu toate ieșirile electrice pentru conectarea dispozitivelor electrice de 

bază și adiționale. Procedați la conectarea pieselor electrice la baza externă. 

1. Conectați cablul 1 al sursei de alimentare la conectorul ventilatorului. Ventilatorul este conectat la baza externă și 

la unitatea de control H3.  

2. Conectați cablul 2 al sursei de alimentare la conectorul ventilatorului. Ventilatorul este conectat la baza externă și 

la unitatea de control H3.  

3. Conectați senzorul arzătorului în locașul din centrul arzătorului. Acest senzor oprește centrala în cazul arderii 

flăcării în arzător.  

4. Conectați cablul de alimentare, de 230V, în priză, pentru a asigura alimentarea centralei. Priza este amplasată pe 

baza externă, în partea din spate a centralei.  

5. Conectați cablul de 230V de la buncărul extern la priza din partea de sus a alimentatorului extern. Centrala este 

conectată folosind sursa de alimentare, cu ajutorul furcii, într-o priză standard 230 V/50 Hz/10 A. 

6. Când conectați dispozitive adiționale la baza externă, vedeți capitolul Scheme de conexiuni electrice.  

După conectarea tuturor componentelor pe baza externă, puteți porni centrala cu ajutorul comutatorului principal, 

amplasat pe baza externă.   

Nu conectați niciodată dispozitivele electrice dacă dispozitivul este alimentat. Conectați, întotdeauna, 

cablul sursei de alimentare înainte de instalarea componentelor electrice.  

Canistră 

Furtun 

Pâlnie cu dop de ceară 
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Schema de cablare și ieșirile electrice sunt prezentate mai jos. Folosiți schema pentru conectarea altor dispozitive 

adiționale, la alegere. După conectarea tuturor componentelor electrice, închideți baza externă și puteți porni centrala, 

pentru prima dată, cu ajutorul comutatorului principal (butonul roșu din partea de sus a bazei externe).  

Acum, instalarea este, practic, finalizată. Următorul proces este prima pornire a centralei și corectarea procesului de 

combustie definit în capitolele Prima pornire a centralei și Corectarea arderii. Înainte de a efectua pașii, vă recomandăm 

studierea metodei de bază pentru controlul centralei și descrierea elementelor de meniu din capitolele Prima pornire a 

centralei și Corectarea arderii.   

Înainte de prima pornire, studiați capitolele Schema conexiunilor electrice, 

Unitatea de control și Descrierea funcționării unității de control.  

Capitolele vă vor ajuta să înțelegeți metoda de control a centralei și a unității centralei H3. Capitolele menționate vor fi 

folosite pentru instalarea accesoriilor de activat în meniul unității de control. Aveți grijă ca funcția dispozitivelor adiționale 

să fie prezentă în setarea din fabrică și, de aceea, este suficient să o activați și să funcționeze în condiții standard, fără 

probleme. Setarea de funcționare a dispozitivelor adiționale poate fi modificată, în orice moment, pe unitatea de control a 

centralei.  

Parametrii unității de control marcată H3:  
 

Tensiunea de alimentare V 230V/50Hz +/-10% 
Intrare W 11 

Temperatura de operare °C 5÷50 
Curent la ieșirea pentru pompa UT, 

TUV; podea, circulație și supape 
A 0,5 

Sarcina de ieșire pentru ventilator A 0,6 

Sarcina de ieșire pentru alimentator combustibil A 2 

Interval de temperatură °C 0÷90 
Acuratețea de măsurare a temperaturii °C 1 

Gama setării de temperatura °C 45÷80 
Gama senzorului de temperatură °C -25÷90 

Siguranța A 6,3 

 

 

5.5.  Diagrama de conexiuni electrice 
Înainte de finalizarea oricăror activități cu privire la sursa de alimentare (conectarea conductorilor, instalarea dispozitivului, 
etc.) este necesar să vă asigurați că regulatorul nu este conectat la rețea! Montajul trebuie să fie realizat de o persoană cu o 
autorizație relevantă.  

Înainte de pornirea controlerului, este necesar să măsurați eficiența de resetare a motoarelor electrice și a centralei și să 
măsurați izolația conductorilor electrici. 
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Senzor încălzire podea 

Senzor temperatură externă 

 

Senzor apă de retur 

Senzor supapă 

 

Termostat de cameră (liber potențial) 

 

 

Senzor alimentator 

 

Senzor TUV 

Senzor UT 

Senzor de siguranță, Termik 95°C 

 

Alimentator combustibil 

Ventilator 

Pompa 3 

Pompa 4 

 

Supapa de amestec 

 

Conductor împământare 

 

6. UNITATEA DE CONTROL A CENTRALEI 
Unitatea de control a centralei cu marcajul H3 este dotată cu 3 butoane: navigație, buton meniu și ieșire. Folosiți butoanele 

pentru a efectua setarea unității de control. Conectorii care duc la baza externă, din partea din spate a centralei, dinspre lateral 

și, de asemenea, ieșiri pentru 2 senzori de temperatură (senzorul UT și Termik) pentru măsurarea temperaturii centralei.  

6.1.  Controlul de bază 
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Controlul de bază este simplu și intuitiv. Descrierea de bază a unității de control a centralei,de pe panoul principal, inclusiv 

conținutul și controlul, sunt definite mai jos.  

 
Panoul principal al unității de control H3 

Unitatea de control H3 este proiectată pentru centralele UT dotate cu alimentator cu șurub. Controlează pompa de 
circulație a apei, pompa pentru apa caldă utilitară (TUV), pompa de încălzire a podelei, pompa de circulație, ventilatorul 
arzătorului și alimentatorul de combustibil. Unitatea de control are un modul de control încorporat pentru supapă. 
Dispozitivul poate coopera cu două supape de amestec (cu ajutorul a două module adiționale 431N), regulator clasic de 
cameră (două poziții) sau cu termostat de cameră RT10, modul GSM și modul Internet pentru administrarea de la distanță a 
sistemului de încălzire.  
Avantajul regulatorului este operarea mai simplă. Utilizatorul efectuează toate schimbările parametrilor, cu ajutorul 
controlerului convertorului de impuls – butoanelor de navigație. Un alt avantaj este afișajul grafic clar, cu starea efectivă de 
operare a centralei.  
 

6.2 Modurile de operare de bază 
În timpul funcționării, H8 trece prin mai multe moduri de operare afișate pe panoul principal. Explicațiile de mai jos definesc 

modurile de operare și rapoartele asociate.  

Pornirea încălzirii: Acest ciclu durează până când temperatura gazului rezidual ajunge la valoarea definită și, după acesta, 
nu scade sub această valoare timp de 30 de secunde (producătorul setează duratele de încălzire). 

 

Atenție : Intervalele de timp definite și alte valori sunt setate din fabrică.  Ele pot fi schimbate în orice 

moment. 

Lucrări PID: După finalizarea încălzirii, regulatorul transferă la ciclul de operare și afișajul include informațiile: „PID:PRACE”. 
Este funcția de bază a regulatorului când ventilatorul și alimentarea cu combustibil sunt controlate automat, conform 
algoritmului PID și temperatura oscilează în jurul temperaturii introduse de utilizator. Dacă temperatura crește neașteptat 
cu mai mult de 5°C peste temperatura introdusă, modul de supraveghere este activat. 

 
 
 
 
 
 
 

7. DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII UNITĂȚII DE CONTROL 
Acest capitol prezintă toate funcțiile din meniul unității de control H3. Această listă este folosită pentru realizarea de bază a 

funcțiilor individuale. Toate funcțiile includ setarea recomandată și descrierea controlului elementelor individuale și informații 

despre combinația reciprocă a funcțiilor individuale. 

7.1 Pagina principală 
În timpul funcționării uzuale a ventilatorului, afișajul grafic include pagina principală. Conform modului curent de operare, 
panourile respective de pe afișaj sunt aprinse. Apăsând controlerul convertorului de impuls, utilizatorul trece la primul nivel 
de meniu. Afișajul va prezenta primele trei poziții din meniu. Afișarea altor opțiuni este completată prin răsucirea 
controlerului convertorului. Opțiunea funcțiilor definite necesită apăsarea controlerului convertorului. Procedați similar în 
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timpul schimbării parametrilor. Schimbarea trebuie să fie confirmată. Este efectuată prin apăsarea controlerului 
convertorului în timpul titlului CONFIRM. Dacă utilizatorul solicită efectuarea unei schimbări a funcției definite, apasă 
controlerul convertorului în timpul titlului RESET.  
Pentru a părăsi, selectați opțiunea EXIT din meniu sau folosiți butonul EXIT. Modul de oprire de urgență (standby) este 
localizat în carcasa regulatorului și permite oprirea tuturor dispozitivelor funcționale, dacă este necesar, pentru scurt timp. 
Este o siguranță suficientă; deconectarea de urgență a alimentării tuturor dispozitivelor funcționale (alimentator, ventilator, 
pompe). 
 

Atenție : Modul de urgență nu deconectează sursa de alimentare a regulatorului. 
 

7.2 Afișaj 
Această funcție permite utilizatorului să selecteze unul din cele trei ecrane de funcționare ale regulatorului.  Acestea sunt: 

 Panoul UT (afișează modul curent de operare al centralei) 

 Supapa încorporată (afișează parametrii de funcționare ai supapei) 

 Supapa  1, 2 (afișează primii parametri de operare ai supapei) 

 
ATENȚIE: Pentru a menține panourile cu parametrii supapei activi, valvele trebuie să fie 

instalate și configurate corect, în prealabil, de către personal autorizat. 
 

7.3 Start/stop încălzire 
Această funcție permite pornirea/oprirea simplă a centralei.  După aprinderea inițială a centralei, utilizatorul pornește ciclul 
automat de încălzire. Selectarea parametrilor optimi și a funcției PID permite trecerea centralei în modul de operare. 
Centrala trece în modul de operare PID în cazul creșterii temperaturii gazului rezidual, în timpul începerii încălzirii.  
 

7.4 Temperatura UT introdusă 
Această opțiune permite definirea temperaturii introduse a centralei. Temperatura centralei poate fi schimbată de către 
utilizator într-un interval de la 45°C la 80°C. Temperatura UT introdusă poate fi schimbată direct pe pagina principală a 
afișajului regulatorului, prin răsucirea controlerului convertorului de impuls. Temperatura UT introdusă poate fi reglată cu 
ajutorul funcției Temperatură redusă a camerei și Mod săptămânal. Temperatura introdusă centralizează toate valorile, dar 
numai din intervalul 45°C- 80°C. 
 

7.5 Temperatura introdusă a centralei 
Această opțiune permite definirea temperaturii introduse a apei utilitare. Utilizatorul poate schimba temperatura într-un 
interval de la 40°C la 60°C. 
 

7.6 Rezervor plin 
Acesta transmite informații către unitate cum că buncărul a fost umplut. Când este consumat combustibilul din buncăr, 
unitatea începe să raporteze cantitatea redusă de combustibil, pe afișaj. Este necesar să se calibreze corect funcția în 
Setarea instalației, calibrarea cantității de combustibil.  
 

7.7 Operare manuală  
Confortul utilizatorului este asigurat de modulul pentru Operare manuală de pe regulator. Această funcție permite pornirea 
și oprirea fiecărui dispozitiv operațional (alimentator, ventilator, pompa UT, pompa TUV, pompa de circulație, pompa de 
podea și supape) independent de altele. Apăsarea convertorului de impuls activează dispozitivele selectate. Dispozitivul va 
funcționa până la următoarea apăsare a convertorului de impuls. În plus, performanța opțiunii Ventilator este disponibilă și 
utilizatorul poate seta viteza de rotație a fiecărui ventilator, în modul manual. 
 

7.8 Modurile de operare ale pompelor 
Această funcție activează unul din cele patru moduri de operare ale centralei, conform necesităților utilizatorului. 

 Încălzirea locuinței – Opțiunea acestei funcții asigură încălzirea regulată a locuinței. Pompa UT începe să 
funcționeze pentru a atinge temperatura de pornire a pompei (setare din fabrică). În timpul scăderii temperaturii 
(minus 2OC – histerezis UT) pompa se oprește din funcționare. 

 Prioritatea centralei – În acest mod, este pornită pompa centralei (TUV) și funcționează până când atinge 
temperatura introdusă  TUV. La atingerea temperaturii, pompa se oprește și activează circulația UT. Pompa UT este 
activă pentru întreaga perioadă, până în momentul când temperatura centralei scade sub temperatura introdusă 
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de valoarea de histerezis TUV. Pompa UT se oprește și pornește pompa TUV. În acest mod, funcționarea 
ventilatorului și alimentatorului este limitată de funcționarea centralei la  65°C pentru prevenirea supraîncălzirii. 

Atenție : Centrala trebuie să aibă montată supapa de retur pe pompa de 
circulație UT și TUV. Supapa de pe pompa TUV previne aspirația apei fierbinți de 

la centrală. 
 

 Pompele colateral – În acest mod de operare, pompele încep să funcționeze colateral la atingerea limitei de 
pornire a pompelor (de la generarea a 40°C). Pompa UT operează permanent și pompa TUV se oprește la atingerea 
temperaturii introduse a centralei. 

 Modul de vară – În acest mod, pompa UT rămâne oprită și pompa TUV pornește la limita temperaturii pentru 
pornirea pompei (setare din fabrică la 40O C). În acest mod, pompa TUV acționează pe întreaga perioadă în care 
temperatura este peste limita de pornire a pompelor (de la generarea a 40°C). În modul de vară, numai 
temperatura alocată centralei este definită pentru încălzirea apei din centrală (temperatura introdusă a centralei 
este temperatura alocată colateral). După pornirea modului de vară, afișajul arată temperatura reală UT și două 
temperaturi TUV (reală și introdusă). 

 

7.9 Programul săptămânal 
Această funcție permite programarea schimbărilor de temperatură în timpul zilei. Deviațiile introduse sunt în intervalul +/-
10°C.  

 Pasul unu: 
Mai întâi, utilizatorul trebuie să seteze ora și data efectivă (Meniul instalatorului>Ore). 

 Pasul doi: 
Utilizatorul setează temperatura pentru zilele individuale ale săptămânii (Mod setare 1): 

Luni - Duminică 
În acest mod, este necesar să se specifice și devierile solicitate față de temperaturile introduse (gradele 
definite din scăderea sau creșterea temperaturii) pentru fiecare zi a săptămânii. Pentru a simplifica 
operațiunea, setarea poate fi copiată. 
Luni – Vineri; Sâmbătă - Duminică 
În acest mod, similar cu precedentul, este necesară definirea orelor specifice și devierile solicitate față de 
temperaturile introduse pentru zilele lucrătoare (Luni - Vineri) și pentru weekend (Sâmbătă, Duminică). 

 Pasul trei (mod): 
Utilizatorul selectează unul din cele două moduri prezentate anterior (Modul 1, Modul 2) sau oprește complet 
funcția de reglare săptămânală. În timpul activării unuia dintre moduri, pagina principală a afișajului regulatorului 
arată temperatura UT introdusă și, de asemenea, valoarea reală a deviației definite (informează concurent la 
activarea reglării săptămânale). Funcția de ștergere a datelor permite simpla eliminare a fostei opțiuni din 
programul săptămânal, care permite introducerea noilor setări. 
 

7.10 Corectarea ventilatorului 
Această opțiune permite schimbarea procentului de rotație a ventilatorului în timpul lucrării PID, astfel încât, beneficiarul 
poate să regleze simplu procesul de combustie. Folosiți această funcție în combinație cu coeficientul de performanță al 
centralei, în cazul în care combustia nu este optimă. 
 

7.11 Coeficientul de performanță al centralei  
Această opțiune permite modificarea timpului de funcționare al alimentatorului, astfel încât, beneficiarul poate să regleze 
simplu procesul de combustie. Folosiți această funcție în combinație cu corectarea ventilatorului, în cazul în care combustia 
nu este optimă.  

 
 

7.12 Alimentator în modul automat 
Activează și dezactivează alimentatorul când lucrează PID. Setarea standard este Activată.  
 

7.13 Dezinfectarea centralei 
Este disponibilă numai dacă încălzirea TUV a fost activată în modul de operare a pompei. Temperatura centralei este 
crescută periodic, pentru a distruge posibilele bacterii din containerul de apă caldă.  
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7.14 Setările din fabrică 
Regulatorul este setat din fabrică pentru a permite funcționarea. Este necesar să se regleze setarea la condițiile și cerințele 
specifice de funcționare. Este posibilă revenirea la valorile setate din fabrică, în orice moment. Opțiunea setărilor din fabrică 
șterge valorile centralei setate de utilizator (introduse în meniu) în beneficiul valorilor producătorului centralei. Din acest 
moment, utilizatorul poate seta, din nou, proprii parametri.  

Atenție : Revenirea la setările din fabrică nu elimină modificările din modul de service. 
 

7.15 Informații despre program 
Această funcție permite utilizatorului să verifice versiunea de program disponibilă în regulator. 

 
 

7.16 Meniu de instalare 
Funcția din meniul de instalare trebuie să fie setată de o persoană adecvat instruită, cu o autorizație valabilă, sau de către 
personalul de service al  OPOP spol. s.r.o.  

 
 

7.16.1 Termostat de cameră 
Regulatorul H3 permite conectarea regulatorului de cameră. Această funcție permite configurarea regulatorului, prin 
marcarea opțiunii On. De asemenea, utilizatorul poate găsi versiunea de program disponibilă la regulatorul de cameră.  
În cazul conectării regulatorului de cameră RT10, utilizatorul poate verifica modificările de temperatură UT și TUV sau 
supapa de amestec, în cazul conectării modulului 431N; de asemenea, sunt afișate toate alarmele regulatorului 
centralei. În timpul cooperării cu supapa de amestec, după verificarea ecranului principal, cu parametrii supapei, 
utilizatorul poate să vadă temperatura exterioară. 
La conectarea opțiunii Termostat OPOP/TECH litera „P” este afișată pe pagina principală a regulatorului, în partea de 
sus. Clipirea literei „P” înseamnă că nu este încălzită camera. La atingerea temperaturii introduse pentru cameră, litera 
„P” va fi aprinsă permanent. 
 
Dacă folosiți un clasic cu contact liber de potențial on/off, conectați-l la borna corespunzătoare, de pe baza externă, în 
partea din spate a centralei și activați-l cu ajutorul elementului standard Termostat.  

 

Atenție : Nu conectați, niciodată, o tensiune externă la borna regulatorului de cameră. 
 
 

 

7.16.2 Setarea regulatorului de cameră 
Această funcție permite programarea activității regulatorului de cameră, în cazul în care a fost activat în elementul 
Termostat de cameră. 

Regularizarea pompei UT: Oprește pompa UT în cazul în care nu există nicio cerință pentru încălzire, de la 
termostatul de cameră. Este necesar să setați timpul pentru pornirea pompei în acest meniu, pentru a preveni 
supraîncălzirea centralei! Setați pornirea regulată a pompei în acest sub-meniu, sau folosiți valorile presetate.  
 
Regularizarea centralei – această funcție activează scăderea de temperatură UT cu limita definită, pe care, la 
instrucțiunea de oprire a încălzirii de la termostatul de cameră, centrala o reduce pentru a seta temperatura UT 
și pentru a ajusta scăderea performanței.  
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Exemplu: La atingerea temperaturii în apartament (regulatorul de cameră semnalează finalizarea încălzirii) 
temperatura introdusă a centralei scade cu valoarea setată. Scăderea de temperatură nu continuă sub 
temperatura minimă introdusă UT: 

Temperatura introdusă a centralei: 55ºC 
Reducerea temperaturii camerei: 15ºC 
Temperatura minimă a centralei: 45ºC (setare din fabrică) 

La atingerea temperaturii în apartament (semnalele regulatorului de cameră), temperatura introdusă a 
centralei scade la valoarea de 45ºC, numai cu 10ºC, chiar dacă scăderea temperaturii din cameră este de 15ºC. 
În același timp, afișajul arată titlul lângă temperatura centralei: „!-10°”. 
 
 

7.16.3 Modul de ethernet 
Folosirea modului de operare este posibilă numai în urma achiziționării și conectării modulului adițional de control ST-
500 , care nu este parte a echipamentului standard al regulatorului H3. 

Modulul de internet este dispozitivul care permite controlul de la distanță al funcționării centralei, prin internet sau 
rețeaua locală. Utilizatorul verifică starea tuturor dispozitivelor instalației centralei pe ecranul computerului din casă. 
Activitatea fiecărui dispozitiv este afișată ca animație. În plus față de temperatura fiecărui senzor, utilizatorul poate 
schimba valorile introduse ale pompelor și supapelor de amestec. La comutarea pe modulul internet și selectarea 
DHCP, regulatorul colectează automat parametrii de sub rețeaua locală: adresa IP, masca de rețea, adresa gate, adresa 
DNS. În cazul vreunor probleme la colectarea parametrului de rețea, este posibilă setarea manuală a parametrilor. 
Metoda de recepționare a datelor de la rețeaua locală este definită în manualul modulului de internet. 

La funcția Restart, parola modulului poate fi folosită sau parola schimbată de către utilizator, de pe pagina de login. 
Dacă este pierdută noua parolă, este posibilă revenirea la parola din fabrică, după resetarea parolei modulului. 
 
 
 

7.16.4 Modul GSM 
Folosirea modului de operare este posibilă numai în urma achiziționării și conectării modulului adițional de control 
431N, care nu este parte a echipamentului standard al unității de control a centralei. 

Modulul GSM este un dispozitiv adițional, cooperând cu regulatorul centralei, care permite controlul de la distanță al 
funcționării centralei cu ajutorul telefonului mobil. Utilizatorul este înștiințat printr-un mesaj SMS despre o potențială 
alarmă a regulatorului centralei și este informat prin SMS, în orice moment, despre temperatura efectivă a senzorilor. 
La introducerea codului de autorizare, este posibil controlul de la distanță al datelor introduse. 

De asemenea, modulul GSM poate opera independent de regulatorul centralei. Este dotat cu două mufe pentru senzorii 
de temperatură. Una este un contact pentru folosirea în orice configurații (înregistrează închiderea/ deschiderea 
contactelor), a doua este o intrare controlată (ex. pentru conectarea unui contactor suficient în orice circuit electric). 
Imediat ce orice senzor de temperatură înregistrează atingerea unei temperaturi maxime sau minime setate, modulul 
trimite automat SMS cu informații. Se aplică, similar, la închiderea și deschiderea contactorului. De ex., este posibilă 
simpla protecție a proprietății. Dacă regulatorul H3 este dotat suplimentar cu un modul GSM, este necesar să se 
activeze opțiunea Switched în (MENU>Plumber menu>Module GSM>Switched on). 

 
 

7.16.5 Supapă încorporată, supapa 1 și 2 
Controlul supapelori 1 și 2 este posibil numai în urma achiziționării și conectării modulului adițional de control 431N, 
care nu este furnizat împreună cu regulatorul. Controlul celor două supape necesită conectarea a două module 431N. 
Această funcție permite setarea pentru funcționarea supapei de amestec. Supapa este controlată cu ajutorul modulului 
de control conectat. Pentru a asigura funcționarea corectă a supapei și conformitatea cu cerințele utilizatorului, este 
necesar, în cazul supapelor 1 și 2, efectuarea înregistrării. Poate fi executată prin introducerea numărului de modul 
(numărul definit pe capacul modulului) și setarea ulterioară a mai multor parametri. 
 

Meniul supapelor diferă conform tipului de supapă (încorporată prin 

intermediul 431N). De aceea, selectați parametrii din manual conform 

meniului unității.  

 



Manual de utilizare , certificate de garantie 

SC TALENTUM SRL 
 

6 

 

 Înregistrare: (opțiunea este disponibilă numai pentru supapa 1 și 2) 
In această funcție, instalatorul înregistrează numărul de serie al modulului pentru controlul 
servomotorului supapei cu trei căi (431N, este un număr de cinci cifre, definit pe capacul modulului). Fără 
introducerea numărului, funcția nu va fi activă. 

 Starea supapei:  
Funcția permite eliminarea supapei din activitate pentru o anumită perioadă, fără a trebui să se execute 
înregistrarea supapei la următoarea pornire. 

 Temperatura introdusă a supapei:  
Această opțiune permite setarea temperaturii introduse a supapei. Utilizatorul poate schimba 
temperatura supapei, în intervalul de la 10°C la 50°C. Temperatura introdusă a supapei poate fi schimbată 
direct pe pagina principală a afișajului regulatorului, răsucind controlerul convertorului de impuls. 

 Controlul temperaturii:  
Acest parametru definește frecvența de măsurare (inspectare) a temperaturii apei în spatele supapei UT 
sau TUV. Dacă senzorul solicită schimbarea temperaturii (devierea față de cea introdusă), electrovalva se 
deschide sau se închide cu distanța solicitată (ridicare), pentru a atinge temperatura introdusă. 

 

 Timpul de deschidere:  
Această funcție setează durata deschiderii complete a supapei, adică perioada necesară pentru 
deschiderea supapei de la 0% la 100%.  Durata trebuie să fie setată în conformitate cu servomotorul 
supapei aplicate (definit pe eticheta de producție).  

 

 Deschiderea minimă:  
Această funcție definește valoarea minimă pentru deschiderea supapei. Supapa nu se va închide sub 

această valoare. 
 

 Tipul de supapă:  
Folosiți această opțiune pentru a selecta tipul de supapă: UT sau podea. 
 

 Reglarea conform condițiilor atmosferice:  
Această funcție necesită montarea unui senzor extern. Senzorul trebuie să fie amplasat pentru a evita 
expunerea la lumina solară directă și la alte efecte atmosferice adverse. După instalarea și conectarea 
senzorului extern, este necesar să selectați funcția de Reglare, conform condițiilor atmosferice din meniul 
regulator. Pentru a asigura funcționarea corectă a supapei, temperatura introdusă este definită (în spatele 
supapei) pentru temperaturile noastre exterioare posibile: 

 TEPL. PRO -20 
 TEPL. PRO -10 
 TEPL. PRO 0 
 TEPL. PRO 10 

 
Curba de încălzire – curba afișează temperatura introdusă a regulatorului, în funcție de temperatura 
externă. Curba regulatorului nostru se bazează pe patru puncte ale temperaturilor introduse, care 
corespund temperaturilor externe respective. Valorile introduse trebuie să fie definite pentru 
temperaturi externe de -20°C,-10°C, 0°C și 10°C. Cu cât sunt adăugate mai multe puncte la curbă, cu 
atât este mai corectă. 
Permite conturarea adecvată și graduală.  Cazul nostru, cu aplicarea a patru puncte, pare a fi un 
compromis adecvat între acuratețea necesară și simpla afișare a curbei procesului.  La regulatorul 
nostru: 

XA = -20ºC, XC = 0ºC, XB = -10ºC, XD = 10ºC 
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YA, YB, YC, YD – temperaturile introduse ale supapei pentru temperaturile externe adecvate: XA, XB, 
XC, XD. După pornirea reglării conform condițiilor atmosferice, parametrul pentru temperatura 
introdusă a supapei nu este disponibil.  

 
 

 Protecția inversă:  
Această funcție permite setarea protecției centralei de returul excesiv al apei reci din circuitul principal 
(revers), care poate cauza coroziunea la temperatură redusă a centralei. Protecția inversă funcționează 
astfel încât temperatura apei de retur este prea joasă și închide supapa până când circuitul scurt al 
centralei atinge temperatura adecvată.  

De asemenea, funcția protejează centrala de temperaturile ridicate inverse periculoase, prin prevenirea 
fierberii apei. La pornirea funcției, utilizatorul setează temperatura inversă minimă și maximă. 

 
 

 Senzori adiționali:  
Dacă sunt acționate două supape de amestec, utilizatorul trebuie să selecteze senzori în urma activării 
funcției de primire a datelor despre valorile de temperatură pentru acționarea supapei (pentru senzorii de 
temperatură externă și inversă).  Temperaturile pot fi citite de pe senzorii setați ai supapelor (proprii) sau 
senzorii supapelor 2 (de la modulul 2). 
 

 Controlul cu regulatorul de cameră:  
Această funcție permite programarea efectelor regulatorului de cameră pentru o anumită supapă. 

Regulatorul de cameră – această opțiune este folosită pentru definirea tipului regulatorului de cameră 
pentru cooperarea cu supapa. Sunt disponibile opțiunile de mai jos: 

 Oprit – regulatorul de cameră nu afectează setarea supapei 

 Regulator standard – regulator cu două poziții. În cazul supapelor adiționale (supapa 1 și 2), 
include regulatorul direct conectat la modulul de control al supapei (431N). În cazul supapei 
principale, regulatorul de cameră este conectat direct la regulatorul centralei H3. 

 Regulator OPOP – regulator cu comunicare RS 

 Regularizare proporțională – opțiunea este disponibilă în timpul aplicării regulatoarelor 
OPOP RT10 cu comunicare RS. Funcționează în urma activării schimbării valorii introduse a 
supapei cu diferența de temperatură din cameră. 

Reducerea temperaturii camerei – după ce regulatorul de cameră semnalează atingerea temperaturii 
introduse a camerei, valoarea introdusă a camerei scade cu valoarea alocată (opțiunea nu este 
posibilă în funcția de regularizare proporțională). 

Schimbarea temperaturii introduse a supapei – această setare definește reducerea sau creșterea 
valorii temperaturii supapei la schimbarea temperaturii camerei de către unitate  (vedeți: Diferența de 
temperatură din cameră). Funcția este activă numai cu regulatorul OPOP și este foarte strâns 
relaționată cu parametrul Diferența de temperatură din cameră. 

Diferența de temperatură din cameră – această setare definește schimbarea de către unitate a 
temperaturii efective a camerei  (cu o acuratețe de până la 0,1

o
C), când survine schimbarea definită a 

temperaturii introduse a supapei  (funcția este activă numai cu folosirea regulatorului de cameră 
OPOP). 
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 Corectarea senzorului extern:  
Această funcție permite calibrarea senzorului extern. 
 

 Setarea din fabrică:  
Acest parametru permite revenirea la setarea din fabrică a supapei definite. Revenirea la setările din 
fabrică nu modifică tipul supapei introduse (UT sau podea). 
 

 Demontarea supapei:  
Această funcție permite ștergerea completă a supapei din memoria regulatorului. Eliminarea supapei este 
folosită, de ex., în timpul demontării supapei sau înlocuirii modulului (necesită o nouă înregistrare a 
modulului schimbat).  
 

 Informații despre program:  
Această funcție permite utilizatorului să verifice versiunea de program disponibilă în modulul de control. 

 
 

7.16.6 Temperatura de comutare a pompei  
Această funcție este folosită pentru setarea temperaturii pentru comutarea pompelor UT și TUV (este temperatura 
măsurată pe centrală). Dacă temperatura din centrală este scăzută, pompele nu funcționează. Dacă temperatura este 
ridicată, pompele sunt comutate, dar operează conform modului de operare selectat (vedeți: Modurile de operare ale 
pompelor). 
 

7.16.7 Histerezis TUV 
Această opțiune permite setarea histerezisului temperaturii introduse în centrală. Este diferența maximă dintre 
temperatura introdusă (sau temperatura selectată pe centrală când este oprită pompa) și temperatură, când începe să 
funcționeze din nou.  

Exemplu: Temperatura introdusă are valoarea de 55°C și histerezisul este de 5°C. La atingerea temperaturii introduse, 
de 55°C, pompa TUV și pompa UT pornesc și se opresc. Când temperatura scade la 50°C, pompa TUV pornește din nou. 
 

7.16.8 Pompa adițională 1, 2 
Este necesară introducerea tipului și parametrilor de operare ai pompei.  Unitatea poate controla pompele conform a 
trei tipuri principale, ca și pompa de circulație conform parametrilor definiți exact, pompei UT și pompei TUV.  

 

7.16.9 Calibrarea cantității de combustibil  
Permite calibrarea cantității de combustibil din buncăr. Umpleți, pentru prima dată, buncărul cu combustibil și apăsați 
Buncăr plin. Aceasta începe calibrarea.  Acum, așteptați arderea combustibilului în centrală. Când buncărul este gol 
(combustibilul este complet ars), apăsați Buncăr gol. În acest moment, ați dezactivat calibrarea.  Acum, unitatea 
cunoaște durata de ardere a combustibilului din buncăr.  
De acum, de fiecare dată când umpleți pâlnia cu combustibil, mergeți la meniul unității și apăsați elementul Buncăr gol.  
De acum, unitatea începe să contorizeze consumul de combustibil de la început și până la golire, indicația de golire a 
buncărului fiind pe afișajul unității și în sistemul nostru online, dacă centrala este conectată la internet.   
 

7.16.10 Setarea ceasului 
Folosiți această funcție pentru a seta ora și ziua curentă. 
 

7.16.11 Setarea datei 
Folosiți această funcție pentru a seta data curentă (ziua și luna). 
 

7.16.12 Modul supervizor 
Când randamentul scade la minim, unitatea se transferă la modul de menținere, când alimentatorul și ventilatorul 
funcționează diferit pentru lucrarea PID. În acest mod, puteți seta timpul de funcționare, întreruperea alimentatorului și 
rotațiile ventilatorului în acest mod.  

7.16.13 Activarea pompei 
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Dacă centrala nu a fost folosit o perioadă îndelungată de timp, puteți seta activarea pompei cu temporizatorul, pentru a 
preveni blocarea sa.  
 

7.16.14 Sensibilitatea controlerului rotativ  
Această setare permite definirea sensibilității controlului convertorului de impuls (butonul rotund) la nivele de la 1 la 6 
(unde 1 înseamnă cea mai mare sensibilitate). 
 

7.16.15 Selectarea PID 
După oprirea PID, regulatorul va funcționa ca un regulator comun, cu două poziții și meniul principal prezintă 
informațiile suplimentare de mai jos: 

Perioada de alimentare cu combustibil – Folosiți această opțiune pentru a defini timpul de lucru al 
alimentatorului cu combustibil. Trebuie definit ținând cont de combustibilul aplicat și de tipul de centrală. 

Întreruperea funcționării alimentatorului – Folosiți această funcție pentru a defini perioada de întrerupere a 
alimentatorului cu combustibil, care trebuie să fie conform combustibilului aplicat. Setarea incorectă a duratei 
și întreruperii alimentării cu combustibil poate avea ca rezultat funcționarea incorectă a centralei, ex. 
combustibilul nu va fi bine ars sau centrala nu atinge temperatura solicitată.  Selectarea duratelor adecvate 
permite funcționarea corectă a centralei.  

Alarma de temperatură – Folosiți această funcție pentru a defini timpul de pornire al alarmei, în cazul în care 
temperatura apei crește, în acest interval de timp, la temperatura definită.  La apăsarea controlerului 
convertorului de impuls, alarma se oprește și regulatorul revine la setarea originală.  

Performanța ventilatorului– Folosiți această funcție pentru setarea rotațiilor ventilatorului. Reglarea 
fluctuează de la 1 la 100 %. Performanța minimă a ventilatorului este de 1%, cea maximă de 100%. 
Modul de inhibare – Folosiți această funcție pentru a seta timpul de alimentare cu combustibil în modul de 
inhibare (temperatura centralei este mai mare decât temperatura introdusă). Împiedică arderea centralei când 
temperatura efectivă este mai mare decât temperatura introdusă.  

Atenție : Setarea incorectă a acestui parametru poate cauza creșterea adversă a temperaturii în 
centrală! 

Întreruperea modului inițial – Această opțiune setează perioada de întrerupere în timpul funcționării 
alimentatorului, în modul de inhibare. Întreruperea în modul de inhibare nu trebuie să fie prea scurtă.  

Atenție : Setarea incorectă a acestui parametru poate cauza creșterea adversă a temperaturii în 
centrală! 

Ventilatorul în modul de inhibare – Această funcție este folosită pentru setarea perioadei de 
funcționare și a perioadei de întrerupere a ventilatorului, în modul de inhibare.  

Histerezisul centralei – În acest mod, se definește histerezisul temperaturii introduse. Este o diferență 
între temperatura în inhibare și temperatura pentru retur, la funcționarea uzuală. 

Exemplu: Temperatura introdusă are valoarea de 60°C și histerezisul este de 3°C. Modul de inhibare 
este introdus după atingerea temperaturii de 60°C și se revine la ciclul de operare după reducerea 
temperaturii la 57°C). Dacă dezactivăm algoritmul PID din meniul principal și meniul de instalare, 
funcțiile dispar (definit numai pentru activitățile din PID): 

 Începerea încălzirii, 
 Arderea, 
 Performanța centralei, 
 Corectarea aerului, 
 Tipul de combustibil, 
 Modul de supraveghere. 
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7.16.16 Selectarea limbii  
Această funcție permite utilizatorului să selecteze limba pentru controlul regulatorului.  

 

7.16.17 Luminozitatea și contrastul afișajului  
Această funcție permite setarea caracteristicilor de afișare ale afișajului. Folosiți, dacă informațiile de pe afișaj nu sunt 

vizibile clar.  

7.17 Meniul de service 
Pentru a intra în meniul de service al regulatorului H3, este nevoie de un cod de patru cifre. Acest cod va fi furnizat de OPOP 

spol. s.r.o., dacă sunteți un instalator autorizat, cu autorizare adecvată pentru instalarea și pornirea automată a boilerelor 

OPOP. 
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8 PRIMA PORNIRE A CENTRALEI 
După instalarea cu succes a tuturor componentelor și dispozitivelor adiționale la centrală, prima pornire când instalatorul 

autorizat setează datele de bază pentru procesul corect de ardere și activează dispozitivele adiționale conectate la baza externă. 

Procedați conform punctelor de mai jos.  

1. Înainte de aprinderea combustibilului, verificați funcționarea corectă a ventilatorului, alimentatorului elicoidal și 

pompelor conectate la baza externă a centralei. Componentele electrice de testat pot fi găsite în capitolul 3.6 Operare 

manuală. Dacă toate componentele funcționează corect, treceți la punctul următor.  

2. Umplerea rezervorului cu combustibil – umpleți buncărul cu cărbune/ peleți, care trebuie să respecte criteriile de mai 

jos:  

Combustibil 
Tip de 

combustibil 
Dimensiune granulă 

[mm] 
Putere calorică  

[kJ/kg-1] 
Lignit Brichete 2 8-25 16,5-19,5 

 Conținutul de apă din combustibil: max. 20% 

 Conținutul de substanțe volatile inflamabile: 28 - 40% 

 Temperatura de deformare a cenușii prin topire:  ˃1150˚C 
 Putere redusă de agregare 

 Capacitate redusă de expandare 

Combustibil 
Tip de 

combustibil 
Dimensiune granulă 

[mm] 
Putere calorică  

[kJ/kg-1] 
Peleți de lemn EN plus A1 6-8 16,5-19,5 

 Conținutul de apă din combustibil: max. 8% 
 Putere redusă de agregare 

 Capacitate redusă de expandare 

3. După umplerea rezervorului cu combustibil, închideți ermetic capacul rezervorului, pentru a asigura izolarea și pentru a 

preveni aspirarea de aer fals în rezervor.  

 Acum, transportați combustibilul de la rezervor la muchia de sus a grilajului rotund al arzătorului. Din nou, folosiți 

funcția 3.6 Operare manuală când porniți și opriți alimentatorul elicoidal, după ce combustibilul ajunge la marginea 

grilei arzătorului. Urmăriți, continuu, situația, prin ușile centralei.  

 Combustibilul este transportat spre grilaj și, acum, este gata de aprindere. Pregătiți mai multe așchii și hârtie, așezați-le 

în retortă, adică în deschiderea grilajului rotund.   

 Înainte de a începe încălzirea, vă recomandăm să verificați elementele de mai jos, în meniul de Service:  
o Tip de combustibil – Cărbune – verificați setările din fabrică pentru funcționarea alimentatorului și rotațiile 

ventilatorului, pentru performanța minimă și maximă. În acest meniu, puteți ajusta direct procesul de 

combustie, dacă nu este suficientă corectarea în funcția Coeficientul de performanță al centralei și coeficientul 

ventilatorului.   
o Performanța centralei – selectați performanța conform tipului de centrală. Corectați performanța maximă a 

centralei, pe eticheta din partea din spate a centralei.  

 Porniți ventilatorul în operare manuală și setați rotațiile la 5%.  

 Aprindeți hârtia și așteptați ca focul să ajungă la lemn. Când flacăra este permanentă și arderea nu este împiedicată (în 

general, durează câteva minute să se stabilizeze flacăra), puteți ieși din operare manuală și să activați funcția de 

încălzire. Aceasta este faza rotațiilor ventilatorului și a funcționării alimentatorului elicoidal controlat de unitatea H3 a 

centralei. Setați valorile de operare și rotațiile ventilatorului, în funcția de încălzire și combustibilul va arde bine și nu se 

va stinge.  În această fază, este monitorizată temperatura gazului rezidual.  Când temperatura gazului rezidual crește, 

datorită focului din centrală și rămâne crescută constant față de valoarea inițială timp de cel puțin 30s, unitatea trece în 

modul de operare PID. 

 În modul de operare PID, procesul de combustie este controlat automat, conform temperaturii introduse UT pentru apa 

care iese din centrală. Setați temperatura dorită pentru ieșirea din centrală, la poziția temperatura introdusă UT. 

Limitele recomandate sunt între 65 – 80°C 
 În timpul deschiderii și închiderii ușii centralei, folosiți mănuși pentru a preveni arsurile. 

Descrierea detaliată a funcțiilor individuale se găsește în capitolul Descrierea funcționării unității de control 

Prima pornire a centralei este finalizată. Majoritatea opțiunilor pot fi schimbate repetat, după finalizarea Primei porniri, în 

Meniul principal sau în Meniul de instalare.  
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9 CORECTAREA ARDERII 
În modul PID, așteptați câteva minute până când panoul principal afișează performanța maximă, în kW. Este afișată pe afișajul 

unității de control H3. În mod curent, centrala funcționează la putere maximă.  Deschideți ușa centralei și verificați calitatea 

procesului de ardere, parametrii focului.  În cazul în care nu sunt ideali, efectuați corectarea, folosind metoda de mai jos. Vă 

recomandăm verificarea continuă a calității combustiei, în cazul schimbării tirajului coșului sau tipului și calității de combustibil 

și, reajustați combustia. 

9.1 Calitatea flăcărilor 
Inspectarea flăcării din arzător poate defini dacă procesul de combustie este optim sau dacă este necesară o corecție. 

Exemple de combustie bună sau rea sunt definite mai jos.  

 Flacăra ideală, la putere 100%:  
 Lungimea maximă depinde de tipul de arzător (poate fi afectată de tirajul coșului și de tipul de combustibil). 

o Centrală 15-25kW = cca 20 – 30cm de la capătul grilajului 

o Centrală 30-40kW = cca 30 – 40cm de la capătul grilajului 

o Centrală 45-50kW = cca 40 – 50cm de la capătul grilajului 

 Culoare galben-portocalie, combustibilul nears nu cade din grilaj, cenușarul conține cenușă fină. 

Flacăra incorectă, la putere 100%:  

 Durata maximă a flăcării este mai mică sau mai mare decât cea definită mai sus.   

 Culoare galben deschis (prea mult aer de combustie), portocaliu închis sau roșu (aer de combustie insuficient).  

 Cenușarul conține combustibil nears, din coș iese combustibil închis la culoare.  

Folosiți funcțiile de mai jos pentru corectarea procesului de combustie. Întreaga combustie poate fi afectată de modificarea 

rotațiilor ventilatorului și de durata de funcționare a alimentatorului elicoidal, întotdeauna pentru performanța maximă și 

minimă a centralei. În acest interval (min/max) modificarea funcționării ventilatorului și alimentatoarelor este controlată cu 

modulația automată a performanței, conform temperaturii UT curent introduse.  

 

9.2 Corectarea ventilatorului 
Corectați funcționarea ventilatorului în meniul unității H3. Folosiți această funcție pentru a controla activitatea 

ventilatorului. Principiul de funcționare a reglării se bazează pe schimbarea caracteristicilor ascendente și descendente ale 

ventilatorului. Dacă performanța ventilatorului, în intervalul de reglare, este slabă/intensă, este necesar să creșteți/reduceți 

coeficientul, pentru a permite funcționarea ventilatorului folosind o performanță adecvată.  
 

Corectarea descendentă (valori minus): 

 Flacăra este prea agresivă și produce scântei 

 Ventilatorul elimină combustibil nears 

 Flacăra este prea slabă și agresivă  

Corectarea ascendentă (valori plus): 

 Flacăra este prea lentă și închisă la culoare 

 Grilajul este contaminat cu cenușă neagră 

 Flacăra este prea mare și fumul este negru  
 

9.3 Coeficientul de performanță al centralei  
Corectați funcționarea alimentatorului în meniul unității H3. În cazul în care, corectarea procesului de combustie prin 

intermediul ventilatorului nu este suficientă, puteți începe corectarea duratei alimentatorului elicoidal, adică reglarea 

cantității de combustibil. Aveți grijă să nu afecteze corectarea direct performanța centralei.  
 

Întrerupere mai mare sau perioadă mai mică de 

alimentare când: 

 Grilajul este contaminat excesiv cu cenușă 

neagră 

 Flacăra este prea mare și fumul este negru 

 Temperatura gazului rezidual este mai mare 

decât cea recomandată 

Întrerupere mai mică sau perioadă mai mare de alimentare 

când:  

 Centrala nu poate să încălzească adecvat la 

temperatura UT 

 Flacăra este prea redusă și agresivă 

 Temperatura gazului rezidual este mai mică decât 
cea recomandată 

După fiecare corectare, lăsați flacăra să se stabilizeze câteva minute și verificați schimbarea care a avut loc după intervenția de 

corectare a flăcării. Dacă nu sunteți satisfăcuți, efectuați, din nou, corectarea.  

Parametrii recomandați de combustie sunt setați din fabrică, în modul de service. 
 

Înainte de ajustarea parametrilor, numai în cazul în care flacăra nu este optimă, verificați dacă există alte cauze în afara tirajului 

incorect al coșului sau calitatea combustibilului aplicat.  
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10 CONTROLUL SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE 
Mai jos, sunt definite mai multe exemple frecvente de conexiuni ale sistemului de încălzire la centrala H8-A. Exemplele au doar 

scop reprezentativ. Tipul specific de conexiune a sistemului de încălzire necesită consultarea cu compania dvs. de instalații.  

 

10.1 Un circuit UT + TUV încălzire 
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10.2 Două circuite UT + TUV încălzire 
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10.3 Un circuit UT + încălzire solară + TUV încălzire 
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11 MENTENANȚA DE RUTINĂ 
Calitatea centralei este parte integrantă a funcționării centralei pentru combustibili solizi. Vă prezentăm intervalele 

recomandate pentru curățarea manuală a centralei, arzătorului și conductei de fum. Aveți grijă ca intervalele definite să fie 

numai recomandarea de bază, care pot diferi de cerințele reale pentru curățarea regulată.  Frecvența curățării regulate este 
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definită de calitatea procesului de combustie, tipul și calitatea de combustibil, nivelul de praf și de umiditate din combustibil, 

tirajul coșului, etc.  Verificați, întotdeauna, viteza de contaminare a coșului, la intervale scurte în primele luni de funcționare, 

pentru a vă defini intervalul de timp pentru curățarea centralei, arzătorului și conductei de fum.  
 

 Săptămânal Lunar Trimestrial Anual 

Curățare cenușar      

Curățare grilaj arzător      

Curățare schimbător centrală      

Inspectare combustie      

Curățarea deschiderilor arzătorului      

Inspectare izolație ușă       

Curățare completă arzător      

Curățare rezervor      

Conductă de fum și coș      

 

a) Curățarea cenușarului este primul pas în timpul inspectării regulate a centralei. Aveți grijă la locația corectă a 
cenușarului, în timpul remontării în centrală.  

b) Grilajul arzătorului poate fi înlocuit și necesită curățare regulată. În primele săptămâni de funcționare, monitorizați 

frecvența formării cenușii pe grilaj și rașchetați-o regulat, cu ajutorul uneltelor de curățare. Executați sarcina numai cu 

centrala în stare dezactivată (becul stins).  

c) Curățați părțile din față ale centralei, din zona arzătorului, în același timp cu curățarea grilajului arzătorului.   

d) Curățarea ventilatoarelor pentru gazul rezidual și schimbător este esențială.  Cenușa din partițiile schimbătorului reduce 

eficiența și crește temperatura gazului rezidual, adică iese mai multă căldură din coș dacă schimbătorul de căldură este 

contaminat cu cenușă.  Ventilatoarele pentru gazul rezidual sunt demontabile, vă recomandăm să verificați regulat 

trecerea dintre plăcile individuale ale ventilatoarelor și, eventual, să le demontați și să le curățați. 

e) O dată sau de două ori pe sezon, verificați pasajul conductei de fum și curățați-l prin gura de vizitare, care trebuie să fie 

amplasată pe conducta de fum.  

f) Arzătorul trebuie să fie complet curățat ocazional.  Folosiți gurile de vizitare ale arzătorului. Metoda de mentenanță a 

arzătorului este definită în sub-capitolul de mai jos.  

g) O dată pe sezon, verificați izolația benzilor de azbest de pe toate ușile. În cazul în care sunt rigide sau și-au pierdut 

capacitatea de izolare, vă recomandăm să efectuați înlocuirea.  
În general, contaminarea pieselor centralei și a conductei de fum depinde de calitatea procesului de combustie, tipul și calitatea 

combustibilului, cantitatea de praf din combustibil, etc. Ajustați intervalele recomandate pentru curățare, conform situației reale 

de funcționare a centralei.   

Curățarea centralei este un factor esențial pentru definirea calității combustiei.  

a) Grilajul arzătorului poate fi extras, pentru un acces mai bun la grilaj și sub grilaj. Grilajul trebuie să fie curățat astfel încât 

toate deschiderile sale să fie desfundate. 

b) Grilajele sunt atașate de arzător cu ajutorul șuruburilor, care trebuie să fie strânse, pentru a preveni căderea individuală 

a grilajului, după localizarea repetată a grilajului pe arzător.   

c) Arzătorul include 2 clapete pentru curățarea prafului și cenușii de pe arzător. Una este amplasată sub grilaj (partea de 

jos a retortei) și a doua se află sub flanșa rezervorului.  

d) O dată pe sezon, verificați izolația conexiunilor flanșelor individuale (arzător cu centrală, arzător cu buncăr).  

Rugați compania de instalare să vă explice clar metoda de curățare a centralei și arzătorului, pentru a opera centrala în 

conformitate cu instrucțiunile definite.  Curățarea regulată a centralei, arzătorului și căii gazului rezidual oferă o eficiență 

maximă a centralei și un consum redus de combustibil, în timpul funcționării centralei.  

 

12 ELEMENTE DE SIGURANȚĂ 
Pentru a oferi o siguranță maximă și o funcționare fără defecțiuni, regulatorul este dotat cu o serie întreagă de elemente de 
siguranță. În caz de alarmă, se aude un semnal sonor și afișajul arată informațiile respective. Pentru a începe operarea 
regulatorului, este necesar să apăsați controlerul convertorului de impuls.  În caz de alarmă Temperatură ridicată UT, este 
necesar să așteptați ca temperatura să scadă sub temperatura de alarmare. 
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12.1 Alarma de temperatură 
Securitatea este activată numai în modul de operare (dacă temperatura centralei este mai mică decât temperatura 
introdusă). Dacă temperatura centralei crește în intervalul de timp setat de utilizator, se va auzi alarma sonoră, 
alimentatorul și ventilatorul se vor opri și afișajul va arăta: „Temperatura  nu crește”.  

La apăsarea controlerului convertorului de impuls, alarma se oprește și regulatorul revine la modul de operare setat.  
 

12.2 Termostat de siguranță 
Este suficient mini-senzorul bimetalic, amplasat pe senzorul de temperatură al centralei (posibil pe țevile de alimentare, cât 
mai aproape de centrală cu putință). El oprește ventilatorul și alimentatorul, dacă este depășită temperatura de alarmare de 
aproximativ 85÷95°C. El împiedică fierberea apei în instalație, în timpul supraîncălzirii centralei sau în cazul defectării 
regulatorului. După ce senzorul își îndeplinește funcția și temperatura scade la valoarea sigură, senzorul este deblocat 
independent.  
În cazul deteriorării sau supraîncălzirii senzorului, ventilatorul și alimentatorul rămân oprite. 

Atenție : În cazul deteriorării ventilatorului sau alimentatorului, nu funcționează în 
mod manual sau automat. 

 

12.3 Inspectarea automată a senzorului 
În cazul deteriorării UT, TUV sau a șurubului, se aude semnalul sonor și afișajul arată defecțiunea, ex. „Senzor UT deteriorat 
”. Alimentatorul și ventilatorul rămân oprite, pompa operează independent de temperatura centralei.  

În cazul deteriorării UT sau a șurubului, alarma va fi activă până la înlocuirea cu unele noi. În cazul deteriorării senzorului 
TUV, apăsați controlerul convertorului de impuls pentru a opri alarma și regulatorul revine la modul e operare cu o pompă 
(UT). Operarea reîncepe în toate modurile, este necesar doar să înlocuiți senzorul.  
 

12.4 Protecție împotriva supraîncălzirii centralei cu ajutorul senzorului Termik 
Senzorul Termik asigură protecția la supraîncălzire, în  cazul în care temperatura centralei depășește 93°C. Senzorul termik 
deschide circuitul închis și unitatea se oprește imediat, precum și alimentarea cu combustibil și funcționarea ventilatorului.  
Senzorul Termik are o acuratețe de măsurare de +-2°C.  
 

12.5 Protecție împotriva supraîncălzirii centralei 
Regulatorul este dotat suficient cu un program de securitate la creșterea periculoasă a temperaturii.  În cazul depășirii 
temperaturii de alarmare (80°C) ventilatorul se oprește și pompele încep să funcționeze, pentru a distribui apa 
supraîncălzită în locuință.  Dacă temperatura depășește 85°C, alarma se pornește și afișajul arată avertizarea: ‘Temperatură 
excesiv de ridicată’.  

După ce temperatura scade la valoarea sigură și după apăsarea controlerului convertorului de impuls, alarma se oprește și 
regulatorul revine la modul de operare setat.   
 

12.6 Protecția alimentării cu combustibil  
Alimentatorul elicoidal include un senzor suficient de temperatură. În cazul unei creșteri mari a temperaturii (peste 85°C) 
alarma se pornește; alimentatorul începe să funcționeze constant timp de 20 de minute și distribuie combustibil în zona de 
combustie. Acest fapt previne aprinderea combustibilului în rezervor.  
 

12.7 Siguranța 
Rețeaua de siguranță este dotată cu două siguranțe de topire a tuburilor WT 6,3A. Folosirea altei siguranțe, cu o valoare de 
curent mai mare, poate cauza afectarea întregii regularizări.  
 

13 PIESE DE SCHIMB H815-A, H815-AP, H815-P 
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Nr element Nr piesă Denumire Cant per set  

1   Element ČSN 02 1740.00  16 

2   Șurub ISO 7380 M8x12-8.8 16 

3 214400 Știft mâner 2 3 

4   Șurub ISO 4017 M10x20 4 
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5   Șurub ISO 7045 M5x10 34 

6   Piuliță ČSN 02 1665.00  2 

7   Șurub ISO 7049 ST3,5x9,5 5 

8   Ansamblu picior 4 

9   Piuliță HEYMAN M5 113518 10 

10   OPOP H3 1 

11   balama 50x100 4 

12   Piuliță HEYMAN M4 113517 12 

13   Șurub ISO 7046-1 M4x16 24 

14 7001426 Dulap dispozitive electronice 1 

15 573269 Set lipire 1 

16 577584 Bloc cărămidă refractară II 4 

17 577583 Blocul I 3 

18 577277 Bloc cărămidă refractară III 4 

19 3652874 Capac frontal 1 

20 3652875 Capac spate 1 

21 7001471 Ansamblu capac lateral stânga  1 

22 7001467 Set clapetă curățare ușă 1 

23 7001469 Set ușă față 2 

24 3652856 Balama atașare ușă 2 

25 7001462 Set blat ușă față 2 

26 7001466 Set capac 1 

27 3631932 Set capac lateral 1 

28 3652870 ventilator gaz rezidual 1 

29 7001468 Set curățare ușă 1 

30 3631933 Mufă capac spate 1 

31 3652857 ventilator gaz rezidual 2 8 

32 7001463 set știft ușă 2 

33 3631934 Bandă acoperire 1 

34 7001472 Ansamblu capac superior  1 

35 3652881 Capac superior spate 1 

36 7001473 Ansamblu capac lateral dreapta  1 

37 3631935 Bară capac 2 1 

38 7001474 Set ușă față 1 

39 3631936 Set capac lateral 2 1 

40 7001475 Ansamblu izolare cameră 2 

41 7001477 Set capac ușă cenușar față 1 

42 3652893 Balama ușă cenușar 1 

43 7001478 Set știft ușă cenușar 1 

44 7001479 Set ușă față 1 

45 7001520 Ansamblu cenușar față  1 

46 7001521 Ansamblu cenușar spate  1 

47 7001556 Dulap dispozitive electronice 1 

48   Element ČSN 02 1745.09 5,3 2 

49   Magnet 4 

14 PIESE DE SCHIMB H824-A, H824-AP, H824-P 



Manual de utilizare , certificate de garantie 

SC TALENTUM SRL 
 

11 

 

 

Nr Nr piesă Denumire Buc. 
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element Per set  

1 573263 Set lipire 1 

2 3652799 Capac frontal 1 

3 3652800 Capac spate 1 

4 7001425 Ansamblu capac lateral stânga  1 

5 7001416 Set clapetă curățare ușă 1 

6 3652774 Cenușar spate 1 

7 3652775 Cenușar față 1 

7A 7001440 Set cenușar 1 

8 7001418 Set ușă față 3 

9 3652721 Balama atașare ușă 3 

10   Element ČSN 02 1740.00 8 12 

11 7001401 Set blat ușă față 3 

12   Șurub ISO 7380 M8x12-8.8 12 

13 214400 Știft mâner 2 3 

14   Inel ČSN 02 2929.09 9 3 

15 3652712 Ancoră cărămidă refractară 4 

16 7001415 Set capac 1 

17   Șurub ISO 4017 M10x20-5.6 4 

18 3631869 Set capac lateral 1 

19   Șurub ISO 7045 M5x10 26 

20 3652777 ventilator gaz rezidual 1 

21 7001417 Set curățare ușă 1 

22   Piuliță ČSN 02 1665.00 M8 2 

23 3631870 Mufă capac spate 1 

24   Șurub ISO 7049 ST3,5x9,5 3 

25   Ansamblu picior 4 

26 3652733 ventilator gaz rezidual 2 3 

27 7001412 set știft ușă 3 

28   Inel ČSN 02 2929.09 7 3 

29 3631871 Bandă acoperire 1 

30 7001427 Ansamblu capac superior  1 

31 3652810 Capac superior spate 1 

32 7001428 Ansamblu capac lateral dreapta  1 

33   Piuliță HEYMAN M5 -113518 4 

34 3631872 Bară capac 2 1 

35   Unitate control OPOP-H3 independentă (fără senzori de temperatură și conectori și 

fără bază elemente electronice) 1 

35A   Unitate control OPOP-H3 cu senzori de temperatură și conectori și fără bază elemente 

electronice  1 

35B   
Bază elemente electronice, inclusiv senzori de temperatură și conectori 1 

35C   Senzor urgență Termik/85°C,1m 1 

35D   Senzor rotație cablu ventilator la hallotron 1 

35E   
Senzor combustie termică PT-1000/0,25m, bloc conexiune negru  1 

35F   Senzor termic KTY(2kΩ)/2,5m, cu bornă 1 

36 7001429 Set ușă față 1 

37   balama 50x100 2 

38   Piuliță M4-113517 6 

39   Șurub ISO 7046-1 M4x16-4.8 12 

40 7001426 Dulap dispozitive electronice 1 
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41 577571 Blocul I (30x275x355) 1 

42 577570 Blocul II (30x100x355) 4 

43 577572 Blocul III (30x200x355) 1 

44 577573 Blocul IV (30x149x200) 4 

45 577574 Blocul V (30x70x125) 2 

46 3631877 Set capac lateral 2 1 

47 7001436 Atașament ansamblu izolare cameră 2 

48   Sistem setare, inclusiv accesorii 1 

48A   recipient 5L 1 

48B   furtun 3/8 - 1m 1 

48C   Clemă furtun 2 

48D   Cartuș ceară 2 

48E 3652831 Tablă metal A (setare suport sistem) 1 

48F 3652832 Tablă metal B (setare suport sistem) 1 

48G   Material conectare pentru sistem setare (șurub cu autofiletant, cu cap hexagonal 
3,5x9,5 DIN           7504K oțel, zinc 4 

48H   Suport furtun 1 

49   Buncăr (conform tipului de centrală) 1 

49A   Izolație de cauciuc a capacului superior al buncărului 1 

49B   Clemă prindere frontală a buncărului 2 

49C   Balama spate buncăr 2 

49D   Material conectare buncăr   

50   Chit TEKASIL acetat 60ml 1 

51   Arzător universal (conform tipului de centrală) 1 

51A   Cameră ardere arzător universal (conform tipului de arzător) 1 

51B   Manșon arzător universal (conform tipului de arzător) 1 

51C   Tub linie șurub (conform tipului de arzător) 1 

51D   Șurub arzător universal (conform tipului de arzător) 1 

51E   Motor (0,09kW) 1 

51F   Transmisie 1 

51G   Transmisie cu motor 1 

51H   Picior fixare (conform tipului de arzător) 1 

51J   Ventilator 1 

51K   Material de conectare ventilator   

51L   Material conectare pentru conectare arzător la flanșa centralei M10x20 ISO 4017 4 

52 7001436 Ansamblu izolare cameră 2 

52A 577575 Izolare cameră atașament  1 

52B 3652825 Placă metal izolare cameră atașament 1 

53   Duză umplere/golire DN 1/2" 1 

54   Unelte curățare (cârlig, perie cu extensie)   

55   Documentație comercială tehnică 1 

56 405400008240 Manșon de aliaj al arzătorului H824-AP 1 

    

  * se aplică pentru întregul set de producție – introduceți numai tipul de centrală  
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15 PIESE DE SCHIMB H835-A, H835-AP, H835-P 

 
 
 

Nr Nr piesă Denumire Valoare per 1 
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element buc  

1 573281 Set lipire 1 

2 577583 Blocul I (30x165x405) 3 

3 3653532 Capac frontal 1 

4 3652996 Capac spate 1 

5 7001561 Ansamblu capac lateral stânga  1 

6 7001559 Set clapetă curățare ușă 1 

7 7001469 Set ușă față 2 

8 3652856 Balama atașare ușă 2 

9   Element ČSN 02 1740.00 8 16 

10 7001462 Set blat ușă față 2 

11   Șurub ISO 7380 M8x12-8.8 16 

12 214400 Știft mâner 2 3 

13 7001466 Set capac 1 

14   Șurub ISO 4017 M10x20-5.6 4 

15 3631932 Set capac lateral 1 

16   Șurub ISO 7045 M5x10-H 32 

17 3652995 ventilator gaz rezidual 1 

18 7001560 Set curățare ușă 1 

19   Piuliță ČSN 02 1665.00 M8 2 

20   Ansamblu picior 4 

21 3652991 ventilator gaz rezidual 2 4 

22 7001463 set știft ușă 2 

23 3632332 Bandă acoperire 1 

24 7001472 Ansamblu capac superior  1 

25 3652999 Capac superior spate 1 

26 7001562 Ansamblu capac lateral dreapta  1 

27   Piuliță HEYMAN M5 -113518 8 

28 3631935 Bară capac 2 1 

29   OPOP H3 1 

30 7001563 Set ușă față 1 

31   balama 50x100 3 

32   Piuliță HEYMAN M4 -113517 9 

33   Șurub ISO 7046-1 M4x16-4.8-H 18 

34 7001426 Dulap dispozitive electronice 1 

35 3631936 Set capac lateral 2 1 

36 7001475 Ansamblu izolare cameră 2 

37 7001477 Set capac ușă cenușar față 1 

38 3652893 Balama ușă cenușar 1 

39 7001478 Set știft ușă cenușar 1 

40 7001479 Set ușă față 1 

41 7001520 Ansamblu cenușar față  1 

42 7001564 Ansamblu cenușar spate  1 

43 3632331 Mufă capac spate 1 

44   Șurub ISO 7049 ST3,5x9,5-C-H 5 

45   Magnet 2 
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16 PIESE DE SCHIMB H845-A, H845-AP, H845-P 
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Nr element Nr piesă Denumire 
Valoare per 1 

buc  
1   Element ČSN 02 1740.008 16 

2   Șurub ISO 7380 M8x12-8.8 16 

3 214400 Știft mâner 2 3 

4   Șurub ISO 4017 M10x20-5.6 4 

5   Șurub ISO 7045 M5x10-?-H 34 

6   Piuliță ČSN 02 1665.00 M8 2 

7   Șurub ISO 7049 ST3,5x9,5-C-H 5 

8   Ansamblu picior 4 

9   Piuliță HEYMAN M5 -113518 10 

10   OPOP H3 1 

11   balama 50x100 4 

12   Piuliță HEYMAN M4 -113517 12 

13   Șurub ISO 7046-1 M4x16-4.8-H 24 

14 7001426 Dulap dispozitive electronice 1 

15 573269 Set lipire 1 

16 577584 Bloc cărămidă refractară II 4 

17 577583 Blocul I 3 

18 577277 Bloc cărămidă refractară III 4 

19 3652874 Capac frontal 1 

20 3652875 Capac spate 1 

21 7001471 Ansamblu capac lateral stânga  1 

22 7001467 Set clapetă curățare ușă 1 

23 7001469 Set ușă față 2 

24 3652856 Balama atașare ușă 2 

25 7001462 Set blat ușă față 2 

26 7001466 Set capac 1 

27 3631932 Set capac lateral 1 

28 3652870 ventilator gaz rezidual 1 

29 7001468 Set curățare ușă 1 

30 3631933 Mufă capac spate 1 

31 3652857 ventilator gaz rezidual 2 8 

32 7001463 set știft ușă 2 

33 3631934 Bandă acoperire 1 

34 7001472 Ansamblu capac superior  1 

35 3652881 Capac superior spate 1 

36 7001473 Ansamblu capac lateral dreapta  1 

37 3631935 Bară capac 2 1 

38 7001474 Set ușă față 1 

39 3631936 Set capac lateral 2 1 

40 7001475 Ansamblu izolare cameră 2 

41 7001477 Set capac ușă cenușar față 1 

42 3652893 Balama ușă cenușar 1 

43 7001478 Set știft ușă cenușar 1 

44 7001479 Set ușă față 1 

45 7001520 Ansamblu cenușar față  1 

46 7001521 Ansamblu cenușar spate  1 

47 7001556 Dulap dispozitive electronice 1 

48   Element ČSN 02 1745.09 5,3 2 

49   Magnet 4 
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17 TOPIREA INDUSTRIALĂ ȘI GUDRONAREA CENTRALEI 
Categoric, în timpul primei încălziri și a altora, poate apărea o topire industrială excesivă a centralei; cenușarul poate include 

lichid negru. Este cauzat de temperatura redusă a apei din centrală (sub punctul de condens de 65°C) și temperaturii reduse a 

gazului rezidual. Topirea industrială se oprește după depunerea frecventă a produsului de combustie pe pereți și după încălzirea 

la o temperatură de peste 65°C. Nu este o scurgere de produs. Fiecare centrală este testată cu atenție la suprapresiune și 

opțiunea scurgerii este, practic, eliminată. 

Gudronarea apare la centrale în următoarele cazuri: 

 Tiraj redus al coșului. Dacă este permanent redus, se poate elimina cauza prin reglare. Dacă este temporar redus, este 
cauzat de condițiile atmosferice 

 Combustibil ud 

 În cazul operării la umiditate permanentă, la temperaturi mai joase de punctul de condens, adică 65°C 
 În cazul dimensionării incorecte a centralei, luând în considerare pierderea de căldură din zonă 

 În cazul utilizării neprofesionale. 
În timpul arderii combustibilului ud sau umed, randamentul nominal nu poate fi atins, centrala este colmatată, topită industrial 

și gudronată. Are ca rezultat pierderi economice semnificative, care se reflectă într-un consum crescut de combustibil și de o 

durată de viață utilă redusă a centralei. 

Avertizare:   

Dacă punctul de condens al gazului rezidual este de peste 65 °C, condensul apare numai în cazul răcirii gazului rezidual, cu limitarea 
stratului de pe pereții centralei și o temperatură mai joasă de 65 °C. Dacă survine topirea industrială a atașamentului, înseamnă că este 
prea umed combustibilul. În acest caz, condensul poate curge în cenușar la o temperatură a apei de peste 65 °C. 

18 ANALIZA RISCULUI 
Riscurile reziduale și prevenirea lor. Riscurile asociate cu operarea centralei, la aplicația asumată și logica anticipată incorect, 

minimizate cu ajutorul măsurilor tehnice disponibile. În ciuda măsurilor de construcție și tehnice aplicate, rămân anumite riscuri 

reziduale implicate la operarea centralei, așa cum este indicat în analiza riscului, care sunt indicate de procesul tehnologic în 

timpul diferitelor faze de funcționare ale utilajului.  Aceste riscuri rezultă specific din neatenția operatorilor centralei și din 

nerespectarea principiilor de siguranță în timpul operării. Pentru a reduce riscurile și pentru a crește eficiența protecției de 

siguranță, subliniem posibila apariție a riscurilor reziduale, care nu pot fi eliminate prin nicio soluție tehnică.  

 

Riscuri asociate cu alimentarea centralei și accesoriilor sale  

Sursa riscului Efectele riscului Eliminarea pericolului 

Vehicul de transport – vehicul de marfă, pasageri, 

vehiculul tehnicienilor 

Restricționarea mișcării angajaților (vecini, 

membrii familiei) și utilajelor din locațiile în care 

este descărcat dispozitivul din vehiculul de 

pasageri sau marfă 

Definirea zonei de descărcare și notificarea către 

angajați (vecini, membrii familiei) 

Scripete de manevrare, motostivuitor, brațul 

vehiculului de marfă și alte vehicule de descărcat 

Riscul de vătămare sau deteriorare din cauza 

pieselor dispozitivului, care urmează să fie 

înlocuite 

Planificați cu atenție strategia de descărcare și 

transport a pieselor individuale la locația unde 

dispozitivul va fi depozitat temporar sau montat.  

Depozitarea dispozitivului, în stare pliată sau 

extinsă 

Coliziunea persoanelor, utilajelor, vehiculelor, 

etc. cu piesele utilajului.  Condensarea apei în 

instalația electrică și vătămarea ulterioară a 

tehnicianului, posibila deteriorare a dispozitivului 

Zona de depozitare trebuie să fie marcată 

adecvat și asigurată. Zona trebuie să fie uscată, 

pentru ca umezeala să nu pătrundă în instalația 

electrică a dispozitivului 
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Riscuri în timpul montării centralei în locația specifică și finalizarea  

Sursa riscului Efectele riscului Eliminarea pericolului 

Scripete de manevrare, motostivuitor, sau alte 

utilaje pentru fixarea dispozitivului 

Riscul de vătămare sau deteriorare din cauza 

pieselor dispozitivului, care urmează să fie 

înlocuite 

Aveți o deosebită grijă, dvs. și angajații care asistă 

tehnicienii  

Finalizarea independentă 

Vătămări cauzate de forare, frezare și unelte 

comune folosite de tehnician. Ex.: ciocan, 

șurubelniță, pilă, etc. Căderea unor piese din 

echipament. 

Dacă angajații sau dvs. asistați tehnicienii, folosiți 

unelte și echipamente de protecție, ex. ochelari 

de protecție, mănuși de lucru, etc. Pe întreaga 

perioadă, acordați atenție și anticipați 

Riscuri asociate cu funcționarea uzuală a centralei și a accesoriilor sale  

Sursa pericolului Efectele riscului Eliminarea pericolului 

Unitatea centralei 
Arsura prin contactul cu ușa (atașament, 

curățare, cenușar) dacă este deschisă, arderea 

feței sau mâinii la deschidere 

Deschideți ușa, având ochelari de protecție, ușa 

este în contact direct cu gazul rezidual și poate 

ajunge la o temperatură de până la 400C. la 

deschiderea ușii, stați astfel încât posibila 

scurgere de gaz rezidual fierbinte să nu vă atingă. 

Pericolul de fum durează înainte de echilibrarea 

automată a sub-presiunii în camera de combustie 

Cenușar Vătămarea mâinilor, arsuri prin contactul cu 

cenușarul. Eliminarea cenușii din cenușar  

Manevrați cenușarul numai cu mănuși de 

protecție pentru acest scop. Turnați cenușa în 

locația destinată. Cenușa poate fi încă fierbinte, 

de aceea, depozitați-o  în locația destinată. 

Riscuri asociate cu mentenanța centralei și a accesoriilor sale  

Sursa pericolului Efectele riscului Eliminarea pericolului 

Camera de combustie Arsură, inhalare, contaminarea ochilor cu praf 

Dacă centrala nu este oprit o perioadă 

îndelungată, piesele sale pot fi încinse, folosiți 

mănuși de protecție. În timpul curățării camerei 

de combustie, folosiți ochelari de protecție și 

aparat respirator.  Perioada recomandată de 

oprire este de 4 ore. 

Riscuri termice  

Centrala nu trebuie să fie expusă la o supra-presiune de operare mai mare decât cea indicată 

Este interzisă supraîncălzirea centralei 

Centrala trebuie să fie protejată de coroziunea la temperaturi joase, cu o conexiune adecvată, cu protecția automată a temperaturii  

Centrala permite arderea numai cu combustibilii definiți 

Este interzisă stocarea substanțelor inflamabile în apropierea centralei  

Riscuri rezultate din manevrarea combustibilului 

În timpul manevrării combustibilului, apare emisia de particule solide. Operatorii trebuie să dețină dispozitive adecvate de protecție, conform nivelului de 

praf.  

Combustibilul trebuie să respecte regulamentele de protecție împotriva incendiilor și trebuie să fie disponibile dispozitive de stingere a incendiului 

Riscuri ergonomice 

Centrala trebuie să fie așezată în poziție orizontală 

În timpul funcționării centralei, închideți foarte bine toate ușile și capacele. 
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19 EFICIENȚA ENERGETICĂ  
 

I. II. III. IV. V VI 

Denumirea 
mărcii 

furnizorului; 

Identificarea 
mărcii 

modelului 
furnizorului; 

Clasa de 
eficiență 

energetică 

Puterea 
căldurii 

nominale, în 
kW 

Index de 
eficiență 

energetică 

Eficiența 
energetică 

sezonieră de 
încălzire % 

OPOP s.r.o. H815-A C 15 79 79 

OPOP s.r.o. H824-A C 24 81 81 

OPOP s.r.o. H835-A C 35 81 81 

OPOP s.r.o. H845-A B 45 83 83 

OPOP s.r.o. H815-AP A+ 17 109 75 

OPOP s.r.o. H824-AP A+ 21 115 79 

OPOP s.r.o. H835-AP A+ 32 115 79 

OPOP s.r.o. H845-AP A+ 42 115 79 

OPOP s.r.o. H815-P A+ 17 109 75 

OPOP s.r.o. H824-P A+ 21 115 79 

OPOP s.r.o. H835-P A+ 32 115 79 

OPOP s.r.o. H845-P A+ 42 115 79 
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20 CARDURI DE IDENTIFICARE 
 

Identificarea mărcii modelului;  H815-A 

  

Centrală în condensare: nu 

Centrală de 
cogenerare 
pt. 
combustibili 
solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de 
minim x(**) litri] 

Combustibil Combustibil preferat (numai unul): 
Alt combustibil/combustibili 

adecvați: 
Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 
Lemn presat sub formă de peleți sau brichete nu nu 
Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 
Altă biomasă de lemn nu nu 
Biomasă non-lemnoasă nu nu 
Cărbune negru nu nu 
Cărbune brun (inclusiv brichete) da nu 
Cocs nu nu 
Antracit nu nu 
Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 
Alt combustibil fosil nu nu 
Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 
Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 
Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 
Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]: 79 

Index eficiență energetică EEI: 79 

Clasă de eficiență energetică C 
Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  
La putere termică 
nominală Pn(***) 15,0 kW 

 
La randament termic 
nominal ηn 86,0 % 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

Pp 4,4 kW 
 

La [30 %] randament 
termic nominal, după 
caz 

ηp 83,1 % 

Cogenerare centrală pt. combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic 
nominal ηel,n   % 

 
La putere termică 
nominală elmax 0,054 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,022 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat pentru 
reducere emisii, după caz Nu este cazul kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 
  

Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 
  
(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    
(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        
(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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Identificarea mărcii modelului;  H824-A 

  

Centrală în condensare: nu 

Centrală de 
cogenerare 
pt. 
combustibili 
solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de 
minim x(**) litri] 

Combustibil Combustibil preferat (numai unul): 
Alt combustibil/combustibili 

adecvați: 

Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 

Lemn presat sub formă de peleți sau brichete nu nu 

Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 

Altă biomasă de lemn nu nu 

Biomasă non-lemnoasă nu nu 

Cărbune negru nu nu 

Cărbune brun (inclusiv brichete) da nu 

Cocs nu nu 

Antracit nu nu 

Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 

Alt combustibil fosil nu nu 

Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 

Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 

Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]: 81 

Index eficiență energetică EEI: 81 

Clasă de eficiență energetică C 

Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  

La putere termică 
nominală 

Pn(***) 23,1 kW 
 

La randament termic 
nominal 

ηn 85,5 % 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

Pp 7,1 kW 

 

La [30 %] randament 
termic nominal, după 
caz 

ηp 84,6 % 

Cogenerare centrală pt combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic 
nominal ηel,n   % 

 
La putere termică 
nominală elmax 0,073 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,027 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat pentru 
reducere emisii, după caz Nu este cazul kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 

  
Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 

  
(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    
(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        
(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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Identificarea mărcii modelului;  H835-A 

 
  

Centrală în condensare: nu 
Centrală de 
cogenerare pt. 
combustibili solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum 
de minim x(**) litri] 

Combustibil Combustibil preferat (numai 
unul): 

Alt 
combustibil/combustibili 

adecvați: 

Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 

Lemn presat sub formă de peleți sau brichete nu nu 

Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 

Altă biomasă de lemn nu nu 

Biomasă non-lemnoasă nu nu 

Cărbune negru nu nu 

Cărbune brun (inclusiv brichete) da nu 

Cocs nu nu 

Antracit nu nu 

Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 

Alt combustibil fosil nu nu 

Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 

Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 

Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]: 81 

Index eficiență energetică EEI: 81 

Clasă de eficiență energetică C 

Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  

La putere termică nominală Pn(***) 34,9 kW 
 

La randament 
termic nominal ηn 85,5 % 

La [30 %] putere termică 
nominală, după caz 

Pp 10,4 kW 
 

La [30 %] 
randament termic 
nominal, după caz 

ηp 84,6 % 

Cogenerare centrală pt combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic nominal ηel,n   % 
 

La putere termică 
nominală 

elmax 0,131 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,044 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat 
pentru reducere emisii, după caz 

Nu este 
cazul kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 
  

Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 
  
(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    
(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        
(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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Identificarea mărcii modelului;  H845-A 

  

Centrală în condensare: nu 
Centrală de 
cogenerare pt. 
combustibili solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de 
minim x(**) litri] 

Combustibil 
Combustibil preferat (numai 

unul): 

Alt 
combustibil/combustibili 

adecvați: 

Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 

Lemn presat sub formă de peleți sau brichete nu nu 

Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 

Altă biomasă de lemn nu nu 

Biomasă non-lemnoasă nu nu 

Cărbune negru nu nu 

Cărbune brun (inclusiv brichete) da nu 

Cocs nu nu 

Antracit nu nu 

Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 

Alt combustibil fosil nu nu 

Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 

Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 

Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]: 83 

Index eficiență energetică EEI: 83 

Clasă de eficiență energetică B 
Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  

La putere termică nominală Pn(***) 44,8 kW 
 

La randament 
termic nominal ηn 86,1 % 

La [30 %] putere termică 
nominală, după caz 

Pp 13,1 kW 
 

La [30 %] 
randament termic 
nominal, după caz 

ηp 87,0 % 

Cogenerare centrală pt combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic nominal ηel,n   % 
 

La putere termică 
nominală elmax 0,131 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,044 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat 
pentru reducere emisii, după caz 

Nu este 
cazul kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 

  
Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 

  
(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    
(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        
(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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Identificarea mărcii modelului;  H815-AP, P 

Centrală în condensare: nu 
Centrală de 
cogenerare pt. 
combustibili solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de 
minim x(**) litri] 

Combustibil Combustibil preferat (numai unul): 
Alt 

combustibil/combustibili 
adecvați: 

Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 

Lemn presat sub formă de peleți sau brichete nu nu 

Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 

Altă biomasă de lemn nu nu 

Biomasă non-lemnoasă nu nu 

Cărbune negru nu nu 

Cărbune brun (inclusiv brichete) nu da 

Cocs nu nu 

Antracit nu nu 

Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 

Alt combustibil fosil nu nu 

Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 

Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 

Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]:   

Index eficiență energetică EEI:   

Clasă de eficiență energetică   
Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  

La putere termică nominală 
Pn(***) 16,5 kW 

 
La randament termic 
nominal 

ηn 80,3 % 

La [30 %] putere termică 
nominală, după caz 

Pp 5,1 kW 
 

La [30 %] randament 
termic nominal, după 
caz 

ηp 79,5 % 

Cogenerare centrală pt combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic nominal ηel,n   % 
 

La putere termică 
nominală 

elmax 0,091 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,032 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat 
pentru reducere emisii, după caz 

Nu este 
cazul 

kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 

  

Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 

  

(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    

(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        

(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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Identificarea mărcii modelului;  H824-AP, P 

  

Centrală în condensare: nu 

Centrală de 
cogenerare 
pt. 
combustibili 
solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de 
minim x(**) litri] 

Combustibil Combustibil preferat (numai unul): 
Alt 

combustibil/combustibili 
adecvați: 

Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 

Lemn presat sub formă de peleți sau brichete nu nu 

Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 

Altă biomasă de lemn nu nu 

Biomasă non-lemnoasă nu nu 

Cărbune negru nu nu 

Cărbune brun (inclusiv brichete) nu da 

Cocs nu nu 

Antracit nu nu 

Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 

Alt combustibil fosil nu nu 

Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 

Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 

Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]: 79 

Index eficiență energetică EEI: 115 

Clasă de eficiență energetică A+ 
Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  
La putere termică 
nominală 

Pn(***) 19,6 kW 
 

La randament termic 
nominal 

ηn 80,7 % 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

Pp 6,3 kW 
 

La [30 %] randament 
termic nominal, după 
caz 

ηp 83,5 % 

Cogenerare centrală pt combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic 
nominal ηel,n   % 

 
La putere termică 
nominală elmax 0,095 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,031 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat pentru 
reducere emisii, după caz Nu este cazul kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 

  
Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 

  
(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    
(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        
(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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Identificarea mărcii modelului;  H835-AP, P 

  

Centrală în condensare: nu 

Centrală de 
cogenerare 
pt. 
combustibili 
solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de 
minim x(**) litri] 

Combustibil Combustibil preferat (numai unul): Alt combustibil/combustibili 
adecvați: 

Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 

Lemn presat sub formă de peleți sau brichete da nu 

Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 

Altă biomasă de lemn nu nu 

Biomasă non-lemnoasă nu nu 

Cărbune negru nu nu 

Cărbune brun (inclusiv brichete) nu da 

Cocs nu nu 

Antracit nu nu 

Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 

Alt combustibil fosil nu nu 

Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 

Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 

Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]: 79 

Index eficiență energetică EEI: 115 

Clasă de eficiență energetică A+ 
Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  
La putere termică 
nominală 

Pn(***) 32,2 kW 
 

La randament termic 
nominal 

ηn 77,5 % 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

Pp 9,4 kW 
 

La [30 %] randament 
termic nominal, după 
caz 

ηp 84,1 % 

Cogenerare centrală pt combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic 
nominal 

ηel,n   % 
 

La putere termică 
nominală elmax 0,152 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,049 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat pentru 
reducere emisii, după caz Nu este cazul kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 

  
Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 

  
(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    
(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        
(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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Identificarea mărcii modelului;  H845-AP, P 

  

Centrală în condensare: nu 

Centrală de 
cogenerare 
pt. 
combustibili 
solizi: 

nu Centrală combinată:  da 

Modul alimentare:  Automat 
Manual: Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de minim x(*) litri/                   
Automat: Recomandăm că Centrala trebuie să fie operată cu un container de apă caldă cu un volum de 
minim x(**) litri] 

Combustibil Combustibil preferat (numai unul): Alt combustibil/combustibili 
adecvați: 

Bușteni de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate 15–35 % nu nu 

Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 

Lemn presat sub formă de peleți sau brichete da nu 

Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 

Altă biomasă de lemn nu nu 

Biomasă non-lemnoasă nu nu 

Cărbune negru nu nu 

Cărbune brun (inclusiv brichete) nu da 

Cocs nu nu 

Antracit nu nu 

Brichete cu amestec de combustibil fosil nu nu 

Alt combustibil fosil nu nu 

Brichete cu biomasă (30–70 %) și amestec combustibil fosil nu nu 

Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Proprietăți în timpul operării pentru combustibil preferat: 

Eficiență energetică sezonieră a zonelor interne de încălzire ηs [%]: 79 

Index eficiență energetică EEI: 115 

Clasă de eficiență energetică A+ 
Denumire Identificare Valoare Unitate  Denumire Identificare Valoare Unitate 

Putere termică utilă  Eficiență utilă  
La putere termică 
nominală 

Pn(***) 39,8 kW 
 

La randament termic 
nominal 

ηn 77,5 % 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

Pp 12 kW 
 

La [30 %] randament 
termic nominal, după 
caz 

ηp 84,1 % 

Cogenerare centrală pt combustibili solizi: Eficiența electrică  Consum auxiliar de electricitate 

La randament termic 
nominal 

ηel,n   % 
 

La putere termică 
nominală elmax 0,152 kW 

 

La [30 %] putere 
termică nominală, 
după caz 

elmin 0,049 kW 

         
Dispozitiv secundar încorporat pentru 
reducere emisii, după caz Nu este cazul kW 

         În mod de urgență PSB 0,002 kW 

  
Date de contact OPOP s.r.o. , Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 

  
(*) Volum rezervor = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) sau 300 litri în funcție de valoarea mai mare, unde Pr este exprimat în kW    
(**) Volum rezervor = 20 × Pr unde Pr este exprimat în kW        
(***) Pentru combustibilul preferat, Pn este egal cu Pr             
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21 CONDIȚII DE GARANȚIE, INSTRUCȚIUNI GENERALE 
Punctele definite mai jos trebuie să fie respectate pentru a îndeplini condițiile de garanție și pentru instalarea adecvată, având în 

vedere standardele în vigoare, siguranța și funcționarea fără probleme.  

1. Seriile de centrale H8-A și H8-AP a H8-P pot fi instalate de către o companie cu autorizație corespunzătoare pentru 

instalare și mentenanță. Instalarea necesită procesarea proiectului, conform regulamentelor în vigoare. 

2. Sistemul de încălzire trebuie să fie umplut cu apă conform ČSN 07 7401 și, mai ales, duritatea apei nu trebuie să 

depășească parametrii necesari.  Nu este recomandată de către producător folosirea de amestecuri antigel.   

3. Conexiunea centralei trebuie să fie efectuată conform regulamentelor și standardelor în vigoare.   

4. Conducta de fum nu trebuie să fie mai lungă de 1m și dotată cu gură de vizitare. Conducta de fum poate fi mai lungă 

numai dacă tirajul coșului a fost măsurat și înregistrat la 30cm de la centrală și respectă cerințele pentru tirajul minim 

de funcționare, vedeți capitolul Principalii parametri și dimensiuni.  

5. Seriile de centrale H8-A și H8-AP trebuie să fie instalate într-o cameră independentă a centralei, special destinate 

pentru încălzire. Centrala trebuie să includă spațiu suficient pentru instalare și mentenanță. Este necesar să se asigure o 

circulație suficientă de aer curat pentru ardere. 
6. Nu instalați, niciodată, centrala în zone deschise sau balcoane, în zone rezidențiale ca bucătării, camere de zi, băi, 

dormitoare și zone cu substanțe inflamabile și explozibile.  

7. Recomandăm instalarea centralei pe o suprafață de beton, din material ignifug.  
8. Asigurați un spațiu suficient de manevrare în jurul centralei și rezervorului de combustibil față de partiție, după cum 

urmează: 60cm față de partea din spate și laterale, 100cm față de partea din față a centralei și a rezervorului.  
9. La manevrarea și operarea centralei, mențineți o distanță de siguranță de 200 mm față de materialele inflamabile. 

10. Este interzisă stocarea de combustibil în spatele centralei sau lângă centrală la o distanță mai mică de 800 mm. 

11. Este interzisă stocarea de combustibil între două centrale, în camera centralei. 

12. Recomandăm respectarea unei distanțe între centrală și combustibil de min. 1000 mm sau amplasarea combustibilului 

în altă cameră decât în cea a centralei. 

13. Combustibilul garantat este cărbunele brun și peleții de lemn (pentru seriile de centrale H8-AP) cu parametrii predefiniți 

în manualul de instrucțiuni.  

14. Producătorul nu este responsabil pentru calitatea combustibilului, cu privire la calitatea combustiei, cantitatea de 

cenușă sau frecvența de curățare a centralei, deoarece problema se referă numai la efectele externe, cum ar fi calitatea 

combustibilului, praf și nivel de umiditate, tirajul coșului sau setarea incorectă a procesului de combustie.   
15. Producătorul nu este responsabil pentru daunele survenite din cauza setării neprofesionale sau a operării 

neprofesionale a produsului. 

16. Piesele care sunt supuse uzurii nu sunt incluse în garanția standard. Piesele includ: placă grenamat, cărămidă refractară. 

Piesele își îndeplinesc funcția pe o perioadă îndelungată, dacă centrala și piesele sale sunt operate în conformitate cu 

manualul de instrucțiuni.  

17. Producătorul nu este responsabil pentru coroziunea centralei sau pieselor, deoarece acestea rezultă numai din cauza 

efectelor externe, cum ar fi umezeala din cameră, combustibil sau instalarea neprofesională, fără protejarea centralei 

de coroziune la temperaturi scăzute.   

18. Centrala trebuie să fie protejată împotriva temperaturii scăzute a apei de retur cu ajutorul supapei de retur al apei reci 

înapoi în centrală.  Temperatura minimă a instalației apei de retur este definită de producător ca fiind de 55°C.  

19. Producătorul nu este responsabil pentru condensul aerului rece pe calea gazului rezidual, deoarece trebuie să fie 

împiedicat prin instalarea corectă și setarea corectă a procesului de combustie al centralei.   

20. Producătorul nu este responsabil pentru emanarea de fum de la centrală în cameră, dacă este cauzată de un tiraj redus 

al coșului, instalarea incorectă a centralei sau setarea incorectă a procesului de combustie.   

21. Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea pieselor cauzată de manevrare, transport, setare incorectă sau 

utilizare incorectă sau altă cauză externă indirect relaționată cu funcționarea componentelor individuale ale centralei.   

22. Instalarea centralei, dispozitivelor adiționale ale centralei și setarea și pornirea corectă, sunt în responsabilitatea 

companiei de montare, care a efectuat vânzarea centralei către utilizatorul final.  

23. Dacă respectarea condițiilor de garanție a fost agreată de o terță  parte (de ex., compania de punere în funcțiune), 

trebuie să fie specificat și agreat de 3 părți: de producătorul centralei, persoana care pune în funcțiune centrala și 

utilizatorul final. Toate subiectele menționate trebuie agreate și trebuie definite cu semnături pe amendamentul fișei 

de garanție.    
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22 STANDARDE ȘI REGULAMENTE ÎN VIGOARE 
Standarde în vigoare, care trebuie să fie respectate în timpul instalării și operării centralei.  Informațiile sunt definite pentru 

companiile instalatoare, care execută instalarea și punerea în funcțiune.  

Sistemul de încălzire:  
Sistemul de încălzire trebuie să fie umplut cu apă conform ČSN 07 7401 și, mai ales, duritatea apei nu trebuie să depășească 
parametrii solicitați.  Duritate = 1mmol/l, Ca2+ = 0,3mmol/l, Concentrație totală de Fe+Mn = 0,3mg/l.  
 

ČSN 06 0310   Sisteme termice în clădiri – Proiectare și instalare 
ČSN 06 0830   Sisteme termice în clădiri – Dispozitive de protecție 
ČSN 07 7401  Apă și abur pentru dispozitivul de energie termică, cu o presiune a aburului de până la 8 MPa. 
ČSN EN 303-5  Centrale cu combustibil solid, pentru încălzire centrală – Partea 5: Centrale de încălzire pe combustibili 

solizi, alimentare manuală sau automată, putere nominală de căldură de până la 300 kW – 
Terminologie, cerințe, testare și marcare 

 
Calea gazului rezidual:  
ČSN 73 4201   Coșuri și conducte de conectare.  
Regulamente de incendiu:  
ČSN 06 1008   Siguranța la incendiu a dispozitivelor termice. 
ČSN EN 13,501-1+A1  Clasificarea la incendiu a elementelor de construcție și construcția de clădiri – Partea 1: Clasificare 

conform rezultatelor reacției la foc. 
 

Rețele de energie electrică:  
ČSN 33 0165   Regulamente electrotehnice. Identificarea conductorilor după culori sau numere. Prevederi de procedură. 
ČSN 33 1500   Regulamente electrotehnice. Revizuirea dispozitivelor electrice. 
ČSN 33 2000-3   Regulamente electrotehnice. Echipament electric. Partea 3: Specificarea parametrilor de bază. 
ČSN 33 2000-4-41  Dispozitive electrice: Partea 4: Protecție pentru siguranță 41: Protecție împotriva șocului electric. 
ČSN 33 2000-5-51 Regulamente electrotehnice. Instalația electrică a clădirilor. 
ČSN 33 2130   Regulamente electrotehnice. Distribuții electrice interne. 
ČSN 33 2180   Regulamente electrotehnice. Conectarea dispozitivelor și aparatelor electrice. 
ČSN 34 0350  Regulamente electrotehnice. Reguli pentru cabluri flexibile  
ČSN EN 60 079-10  Regulamente electrotehnice. Aparate electrice pentru atmosfere cu gaz exploziv. 
ČSN EN 60,079-14 ed.2  Aparate electrice pentru atmosfere cu gaz exploziv – Partea 14: Dispozitive electrice în zone 

periculoase (altele decât mineritul) 
ČSN EN 60,252-1  Condensatoare de motoare CA – Partea 1:  Generalități – Performanță, testare și clasificare – Cerințe 

de siguranță – Indicații pentru instalare și operare  
ČSN EN 60335-1 ed.2  Aparate electrice pentru locuințe și similar – Siguranța – Partea 1:  Cerințe generale. 
ČSN EN 60 335-2-10  Aparate electrice pentru locuințe și similar – Siguranța - Partea 2-102::Cerințe particulare pentru aparate 

cu combustibil gaz, ulei sau solid, cu conexiuni electrice  
ČSN EN 60 445 ed. 3  Principiile de bază și de siguranță pentru interfața umană -  Utilaj, marcare și identificare. 
ČSN EN 60,446  Principiile de bază și siguranță pentru operarea utilajelor - identificarea conductorilor cu culori și 

numere. 
 

ČSN EN 61000 – 6 – 3 EMC – Partea 6 – 3: Standarde generice – Emisii standard pentru medii rezidențiale, comerciale și de 
industrie ușoară 
ČSN EN 61000 -3 – 2 EMC - Partea 3 – 2: Limite – Limite pentru emisiile de curent armonic (dispozitive cu curent pe faza de 
intrare de până la 16 A inclusiv)  
ČSN EN 61000 – 3 –3 EMC – Partea 3 - Limite - secțiunea 3: Limite pentru fluctuarea de tensiune în rețelele de distribuție de 
joasă tensiune pentru aparatele cu curent nominal < 16A. 
 
Sistem pentru încălzire TV:  
ČSN 06 0320   Sisteme termice în clădiri – Pregătirea apei calde – Proiectare și inginerie. 
ČSN 06 0830  Sisteme termice în clădiri – Protejarea dispozitivelor. 
ČSN 73 6660   Conducte interne de apă. 
 
Opțiunea de locație:  
ČSN 06 1008  Nivele de inflamabilitate B, C1, C2 și C3. 
ČSN EN 13 501-1  Materiale de construcție și produse clasificate după clasa de inflamabilitate 
ČSN 33 2000-3  Mediul de bază pentru manevrarea zonei din jurul centralei AA5/AB5.  
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23 CERTIFICAT DE GARANȚIE 
 

H8-A, H8-AP, H8-P 

 
 
Producător:  OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Republica Cehă  
 

Instrucțiuni pentru procedura de efectuare a reclamațiilor:  
Utilizatorul este obligat să desemneze punerea în funcțiune, inspectarea regulată și eliminarea defectelor, unor companii 

profesionale.  Această scrisoare de garanție include certificatul de calitate și complexitate. Producătorul confirmă că produsul a 

fost inspectat și proiectul este conform cu  standardele tehnice specificate în ČSN EN 303-5. Asigurăm o garanție de 24 de luni 

pentru calitatea centralei, funcționare și design, din ziua vânzării către utilizator, dar nu mai târziu de 30 de luni de la ziua în care 

a fost livrată din depozitul fabricii.  Avariile care rezultă din defectele de material, construcție sau design vor fi remediate în cel 

mai scurt timp posibil, pe cheltuiala noastră, cu condiția ca produsul: 

 Să fie în condiții tehnice normale, conform manualului de instrucțiuni și să fie operat conform manualului.  

 Să nu fie deteriorat mecanic (nu a fost efectuată o intervenție neautorizată, cu excepția intervențiilor autorizate, din 

manualul de instrucțiuni)  
 Utilizatorul va depune scrisoarea de garanție completată în timpul procedurii de depunere a reclamației 

 Au fost respectate instrucțiunile producătorilor pentru operarea dispozitivului 

 Dacă clientul nu vinde produsul în perioada legală definită mai sus, responsabilitatea pentru potențialele defecte va 

aparține clientului  

 Costul aferent depunerii reclamației va fi suportat de către client   

 În timpul raportării unei avarii, este necesar să se depună scrisoarea de garanție, cu adresa corectă și să se specifice 
motivele apariției avariei. Metoda și locația pentru efectuarea lucrărilor de reparații vor fi specificate de compania 
noastră

 

Pentru sudura oțelului – oferim o garanție comună pentru izolarea permanentă timp de doi ani, din ziua livrării din fabrică. Peste 
garanția standard, de 60 de luni, dacă sistemul de încălzire nu include un vas de expansiune, nivelul necesar de apă și scurgerea 
suferită din cauza materialelor slabe implicate la lucrările de sudură.  

O garanție non-standard este oferită de OPOP în cazul completării fișei regulate pentru Extinderea perioadei de garanție, pentru 

3 sau 5 ani, de către o companie instalatoare, conform acestui manual. În cazul scurgerii pe la sudurile de oțel, clientului i se va 

solicita să înregistreze fișa corect completată pentru perioada de Extindere a garanției.  

Aprobarea garanției pentru scurgerile prin cadrul de oțel necesită o dovadă clară că apa din centrală nu a cauzat condensarea 

aerului răcit, ci scurgerile prin sudură.  Garanția nu poate fi aprobată în cazul defectelor cauzate de operatori sau a conexiunilor 

din sistemul de încălzire, care nu respectă condițiile de operare ale centralei.  Dacă garanția este extinsă și aprobată, vom furniza 

piese de schimb pentru sudură, cu ajutorul transportului sau recepției personale de către utilizator.  Dacă piesa sudată defectă 

nu este returnată la fabrică în termen de 30 de zile de la data trimiterii și depunerii piesei de schimb sudate, utilizatorul va plăti 

toate costurile piesei sudate, inclusiv noua sudură. 
Piesa sudată înlocuită, conform perioadei extinse de garanție, adică 60 de luni, include garanția de 24 de luni de la data 

recepției. Piesa sudată pentru centrală este finisată cu vopsea neagră, pe bază de apă, care poate avea ca  rezultat cojirea 

vopselei. Cojirea finisajului de vopsea nu afectează funcționarea centralei. După prima aprindere, vopseaua se va arde. 

 

 
 

Data și ștampila producătorului:    Data și ștampila instalatorului:    
 (fabricare centrală)               (ștampilă companie instalare, completând vânzarea centralei) 
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Extinderea garanției  
 

Denumire client:      Denumire centrală: _________________________ 

Adresa: ___________________________________  Număr de serie: ___________________________ 

Oraș: ___________________________________  Data instalării: _________________________ 

Răspundeți cu DA sau NU la toate întrebările care definesc valoarea parametrilor individuali pentru fiecare an. Definiți informații 
suplimentare, dacă este necesar. Definiți data inspecției.   

 Culoarea textului înseamnă inspecția vizuală    Culoarea textului înseamnă testul de setare 

Întrebare: 
Prima 

utilizare  An +1 An +2 An +3 Dacă NU, specificați 
Este centrala utilizată la presiunea 
maximă de operare de 2 bar? 

 
        

Este folosită supapa de siguranță până la 
max 2 bar? 

 
        

Temperatura apei de retur, în timpul 
funcționării, este de 55°C și mai mult?          
Este folosită supapa cu 3 sau 4 căi ca 
protecție împotriva coroziunii la 
temperatură joasă?          

Este centrala instalată și pornită de către 
o companie autorizată?        

Denumire companie:  

Este operată centrala conform condițiilor 
definite în manualul de operare?          

Sunt curate centrala și arzătorul?          

Este centrala uscată la interior?          

Este efectuat regulat service-ul anual?          

Sunt instalați senzorii de temperatură 
conform manualului de instalare?          
Este aplicată garanția pentru 
combustibil?          

Sunt corecte combustia și flacăra?           

      

Garanție extinsă? (Da / Nu)         

      

Data verificării      

 

 

Atelier service:                                    ___________        ___________________        

        An +1           An +2   An +3 

Folosiți acest formular împreună cu fișa de garanție, în timpul aplicării pentru extinderea perioadei de garanție.   
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