
MANUAL DE INSTALARE  
ŞI DE UTILIZARE 

 
Tip ventiloconvector: de pardoseală/parapet 
 
Vă mulţumim pentru alegerea ventiloconvectorului nostru. 
Înainte de utilizarea produsului citiţi cu atenţie prezentul manual şi păstraţi-l pentru a-l putea 
consulta în viitor dacă este nevoie! 
 
 
1. PRECAUŢIUNI 
 Asiguraţi-Vă că sunt respectate prescripţiile legislaţiei şi reglementărilor locale şi naţionale 

în vigoare. 
 Înainte de instalare citiţi cu atenţie capitolul «PRECAUŢIUNI». 
 Următoarele instrucţiuni conţin prescripţii de siguranţă. Respectaţi-le întotdeauna. 
 Păstraţi prezentul manual la îndemână pentru a-l putea consulta în caz de nevoie. 
 Înainte de livrare produsul a trecut testele: de rezistenţă la suprapresiune, de echilibrare 

statică şi dinamică, de zgomot, de volum de aer (rece) refulat, de proprietăţi electrice, de 
control tehnic de calitate.   

 
Precauţiunile de securitate enumerate sunt împărţite în două categorii. Ambele tipuri trebuie 
citite cu atenţie şi trebuie respectate. 
 

PERICOL – Nerespectarea semnificaţiei acestui simbol poate cauza accidentare 
mortală. 

ATENŢIE – Nerespectarea semnificaţiei acestui simbol poate cauza pagube sau 
deteriorarea aparatului.  
 
După terminarea instalării, la prima punere în funcţiune asiguraţi-Vă că unitatea 
funcţionează adecvat. Persoana care pune în funcţiune aparatul trebuie să instruiască 
utilizatorul cu privire la utilizarea adecvată şi referitor la întreţinerea aparatului. 
 

PERICOL  
Asiguraţi-Vă că personalul care instalează, repară, sau execută lucrări service la 
aparat este instruit şi calificat. 
Instalarea, repararea şi întreţinerea neadecvată a unităţii poate cauza electrocutare, scurt 
circuit, scurgeri, incendiu, sau alte deteriorări ale produsului. 
  
Instalarea trebuie executată cu respectarea strictă a prezentelor instrucţiuni. 
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scurgeri de apă, electrocutare şi incendiu. 
 
La instalare utilizaţi accesoriile şi componentele livrate. 
În caz contrar pot apărea defecţiuni, scurgeri, electrocutare, sau incendiu. 
 
Aparatul nu se va instala în baie. 



 
Înainte de a interveni la aparat trebuie întreruptă alimentarea electrică. 
 
Aparatul se va poziţiona astfel ca priza de alimentare să fie accesibilă. 
 
Pe învelişul aparatului se va marca prin cuvinte sau semne direcţia de curgere a 
agentului termic/de răcire.  
 
La executarea lucrărilor electrice trebuie avute în vedere prescripţiile standardelor şi 
reglementărilor locale şi naţionale în vigoare. Se va utiliza un circuit electric separat 
pentru alimentarea aparatului. 
Dacă circuitul electric nu este de capacitate suficientă sau defect, poate cauza electrocutare 
sau incendiu. 
 
Se va utiliza cablu adecvat şi cleme de fixare pentru ca acesta să reziste la forţe 
exterioare.  
Dacă conexiunile nu sunt adecvate şi cablul nu este fixat corespunzător, există pericol de 
supraîncălzire sau de incendiu. 
  
Ruta cablului trebuie aleasă în mod adecvat astfel ca învelişul panoului de control să 
poată fi fixat corespunzător. 
Dacă învelişul panoului de control nu este bine fixat, există pericol de supraîncălzire sau de 
incendiu. 
 
Cablul de alimentare trebuie înlocuit de personal service autorizat. 
 
Se va utiliza un întrerupător bipolar cu distanţa dintre contacte de cel puţin 3 mm. 
 
După realizarea racordărilor hidraulice sistemul trebuie aerisit. 
Dacă rămâne aer în sistem aparatul va funcţiona la capacitate redusă şi vor apărea 
suprapresiuni anormale în circuitul hidraulic. 
 
Nu modificaţi lungimea cablului de alimentare şi nu utilizaţi prelungitor, respectiv nu 
conectaţi alt consumator la aceeaşi sursă. 
Altfel există pericol de supraîncălzire sau de incendiu. 
 
În caz de scurgeri de apă din sistem ventilaţi imediat încăperea. 
 
După completarea apei verificaţi dacă mai există scurgeri. 
 
Apa rece din sistem trebuie să fie peste temperatura de 3 °C, iar apa caldă sub 65 °C. Apa 
cu care se încarcă sistemul trebuie să fie curată, iar aerul din ambient trebuie să fie conform 
standardelor cu pH= 6,5 ÷ 7,5. 
 
Aparatul trebuie împământat. 
Împământarea nu se va lega la conducte de gaz sau apă, la paratrăsnet sau la firele de 
telefon. Împământarea neadecvată poate cauza electrocutare. 
 



Se va instala un întrerupător diferenţial. 
Lipsa acestui întrerupător poate cauza electrocutare. 
  
Mai întâi efectuaţi racordările hidraulice, apoi cele electrice. 
Nu permiteţi conectarea aparatului la reţeaua de alimentare până ce cablurile nu sunt 
conectate, respectiv conductele hidraulice nu sunt racordate.  
 
Pentru a preveni formarea condensului montaţi conductă de condens racordat la 
canalizare şi izolaţi conductele sistemului. 
Canalizarea necorespunzătoare poate cauza scurgeri şi deteriorarea bunurilor. 
 
Cablurile de alimentare al ventiloconvectorului se vor instala la cel puţin 1 m distanţă 
de aparatul TV sau radio pentru a preveni interferenţa semnalelor şi bruiajele. 
În funcţie de banda de funcţionare al aparatului radio este posibil ca distanţa de 1 m trebui 
mărită. 
Aparatul nu se va utiliza de persoane cu dizabilităţi mintale sau fizice (inclusiv copii) sau 
care nu au cunoştinţele necesare utilizării aparatului. În cazul unor astfel de persoane se va  
asigura persoane de supraveghere capabile să utilizeze aparatul, care le va putea asigura 
securitatea.  

  
ÎNDEPĂRTARE: Nu îndepărtaţi acest produs în gunoiul menajer. Acesta trebuie 
colectat separat şi predat unei de firme specializate în vederea tratamentului 
special şi pentru o eventuală reutilizare. 

 
Nu instalaţi ventiloconvectorul în următoarele locuri: 
 În locuri de depozitare a produselor petroliere 
 În locuri cu atmosfera sărată (în apropierea coastelor mărilor, oceanelor) 
 În locuri cu cu atmosfera cu conţinut de gaze agresive (ex. lângă izvoare termale cu 

conţinut de sulfuri) 
 Unde există variaţii frecvente de tensiune (ex. fabrici) 
 În locuri mici, închise 
 În bucătării cu atmosfera cu conţinut de aburi de ulei 
 În locuri cu unde electromagnetice puternice 
 În locuri de depozitare a materialelor inflamabile sau a gazului 
 Unde se evaporă acizi, sau lichide alcaline 
 În alte locuri cu condiţii speciale. 
 
2. SECURITATEA ELECTRICĂ 
Instalaţia electrică se va executa de personal calificat specializat, în conformitate cu 
reglementările de securitate. 
Întrerupătorul principal trebuie împământat. 
Pentru alimentarea aparatului se va realiza un circuit electric separat, conform specificaţiilor. 
 
NOTĂ: 
În niciun caz nu este permisă lipsa împământării. 
Nu utilizaţi cabluri deteriorate. Dacă găsiţi astfel de cabluri, înlocuiţi-le imediat. 
Preîncălziţi aparatul timp de cel puţin 12 ore înainte de utilizare. Dacă-l utilizaţi pe o 
perioadă mai îndelungată, lăsaţi-l sub tensiune.  



 
3. UTILIZATOR 
3.1 DESCRIEREA APARATULUI 
Ventiloconvectorul este destinat tratării aerului din interiorul încăperilor şi este disponibil în 
variantă carcasată sau necarcasată. 
 
3.1.1 UTILIZARE 
Ventiloconvectorul este destinat pentru tratarea aerului (răcire şi/sau încălzire) în interiorul 
locuinţelor sau în clădiri similare. Nu este destinat pentru utilizarea în spălătorii.    
 

ATENŢIE 
 
PERICOL! 
Aparatul este destinat pentru a fi utilizat în interiorul locuinţelor sau în clădiri similare. 
 
PERICOL! 
Nu întroduceţi obiecte între fantele de aspiraţie sau de refulare al aerului. 
 
IMPORTANT! 
Aparatul va funcţiona în mod adecvat doar dacă se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de 
utilizare, respectiv dacă se vor respecta distanţele de montaj specificate în prezentul 
manual.  
 
IMPORTANT! 
Dacă distanţele de montaj specificate nu sunt respectate la instalare, lucrările de întreţinere 
nu se vor putea executa în mod adecvat, ceace va reduce performanţa aparatului.   
 
  

 



4.1.2 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 
1 – Racorduri 
2 – Fante pentru fixare 
3 – Racord canalizare condens 
4 – Filtru de aer 
5 – Ventilator  
6 – Schimbător de căldură 

 
 
4.1.3 VENTILOCONVECTORE CARCASATE 
- Tensiune de alimentare: 220÷240 V / 50 Hz / monofazic 
- Schimbător de căldură din ţeavă de cupru cu aripioare din aluminiu, cu posibilitatea 
racordării din stânga (opţional din dreapta).  
- Ventilator centrifugal cu trei trepte de turaţie cu rotor din aluminiu echilbrat static şi 
dinanamic acţionat de un motor cuplat direct, cu protecţie termică internă.  
- Carcasă din tablă de oţel galvanizat şi vopsit, învelit cu folie de protecţie din PVC, echipat 
cu izolaţie fonică, grile din polimer ABS termorezistent  şi echipat cu robinete. 
- Tubulatură pentru colectarea condensului cu drenaj natural, echipat cu izolaţie 
anticondens. 
- Filtru polipropilenă regenerabilă. 

 
  



 VERSIUNEA I 
Unitate verticală cu aspiraţia aerului în partea frontală şi refulare în partea superioară, 
pentru instalare pe pardoseală. 

 
 

 
 VERSIUNEA II 
Unitate verticală cu aspiraţia aerului în partea inferioară şi refulare în partea superioară, 
pentru instalare pe perete (mural) sau pe picioare pe pardoseală. 

 
 

4.1.4 VENTILOCONVECTORE NECARCASATE 
- Tensiune de alimentare: 220÷240 V / 50 Hz / monofazic 
- Schimbător de căldură din ţeavă de cupru cu aripioare din aluminiu, cu posibilitatea 
racordării din dreapta (opţional din stânga).  
- Ventilator centrifugal cu trei trepte de turaţie cu rotor din aluminiu echilbrat static şi 
dinanamic acţionat de un motor cuplat direct, cu protecţie termică internă.  
- Structură din tablă de oţel galvanizat. 
- Tubulatură pentru colectarea condensului cu drenaj natural, echipat cu izolaţie 
anticondens. 
- Filtru polipropilenă regenerabilă. 



 
 VERSIUNEA III 
Unitate verticală necarcasată cu aspiraţia aerului în partea inferioară şi refulare în partea 
superioară, pentru instalare ascunsă. 

 
 

4.1.5  RESTRCŢII LA UTILIZARE 

ATENŢIE 
 
IMPORTANT! 
 
Este strict interzisă instalarea aparatului în mediu exploziv. 
 
4.1.6  RISCURI ŞI PERICOLE 

ATENŢIE 
 
IMPORTANT! 
Respectaţi semnificaţia semnelor şi simbolurilor dispuse pe aparat. 
 
Etichetele adezive aplicate pe aparat atrag atenţia utilizatorului asupra unor riscuri. 
 

ATENŢIE 
 
IMPORTANT! 
Utilizaţi doar piese de schimb şi accesorii originale. Producătorul nu îşi asumă răspunderea 
pentru pagubele sau accidentările cauzate de personal neautorizat, sau de piese sau 
accesorii neoriginale. 
IMPORTANT! 
Dacă apa disponibilă are duritate peste 7 gD se recomandă utilizarea unui dedurizator. 
   



   

 
 

 
 

Pentru siguranţă întrerupeţi alimentarea electrică 
înainte de  întreţinere 

Răcire Încălzire 



 
 

În funcţie de necesităţi controlerul se poate monta în stânga sau în dreapta, respectiv 
se poate fixa pe perete. 
Detaliile instalării se găsesc în manualul controlerului. 

 
Controlerul comandă următoarele: 
 Pornirea/oprirea unităţii 
 Selectarea uneia dintre cele trei trepte de turaţie ale ventilatorului 
 Ajustarea termostatului şi menţinerea temperaturii dorite 
 Comutare între mod de răcire şi de încălzire 
 Control constant al ventilaţiei 
 Instrucţiunile specifice de utilizare sunt furnizate cu fiecare tip de controler în parte. 

 
 
4.1.7  OPRIREA DE DURATĂ 
 

ATENŢIE 
 
IMPORTANT! 
Dacă aparatul nu este utilizat pe timp de iarnă apa din sistem poate îngheţa. 
 
Dacă aparatul este scos din funcţiune pe perioadă mai lungă de timp, este necesară 
întreruperea alimentării electrice de la întrerupătorul principal (care trebuie montat de către 
instalator). 
Dacă aparatul nu este utilizat pe timp de iarnă apa din sistem trebuie golit înainte ca aceasta 
să îngheţe. 
Ca soluţie alternativă se poate adăuga la apă antigel în proporţie corespunzătoare.  
 
4.1.8  PORNIREA DUPĂ OPRIREA DE DURATĂ 
Înainte de repornirea aparatului: 
 Curăţaţi sau schimbaţi filtrele de aer 

Locul instalării controlerului 



 Curăţaţi schimbătorul de căldură 
 Curăţaţi tava colector de condens şi asiguraţi-vă că este curată ţeava de condens 
 Eliminaţi aerul din sistem 
 Se recomandă funcţionarea aparatului la turaţie maximă timp de câteva ore.  

 
4.2 CURĂŢAREA APARATULUI 
 

ATENŢIE 
 
PERICOL! 
Întotdeauna întrerupeţi alimentarea electrică înainte de a începe lucrările de curăţare sau de 
întreţinere. 
Nu vărsaţi apă pe aparat. 

La tipurile carcasate se poate curăţa exteriorul aparatului. Pentru curăţare utilizaţi o cârpă 
moale cu apă şi alcool. Nu utilizaţi apă caldă, diluanţi, materiale abrazive sau corozive. 

4.2.1 CURĂŢAREA FILTRULUI DE AER 

 Pentru a asigura întroducerea corectă a aerului, filtrul de aer trebuie curăţat cel puţin 
odată pe lună sau mai frecvent dacă aparatul funcţionează în mediu cu mult praf. 
Pentru curăţare filtrul întotdeauna trebuie demontat din aparat.  

 Filtrul este dispus în partea inferioară a aparatului la versiunile II şi III la care 
întroducerea aerului se face dinspre jos sau din spate. 

 Pentru scoaterea filtrului de aer la versiunile II şi III, procedaţi cum se indică în 
continuare: 

 
 

În cazul filtrului dispus în partea frontală (la versiunea I) când aerul este întrodus din partea 
frontală, filtrul se va îndepărta în modul arătat mai jos: 



 

Filtrul se curăţă prin suflare cu aer comprimat, sau prin spălare cu apă. Înainte de a monta la 
loc filtrul, asiguraţi-vă că acesta este curat şi uscat. Dacă filtrul este deteriorat trebuie 
înlocuit cu unul similar. 

4.3 AVERTISMENTE ŞI SUGESTII 

Întotdeauna trebuie evitată astuparea/obturarea orificiilor din calea fluxului de aer şi nu se va 
utiliza aparatul ca suport pentru alte obiecte. Utilizarea apei, aerosolilor în apropierea 
aparatului în funcţiune poate cauza electrocutare şi funcţionare defectuoasă. 

5. INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE 
5.1 TRANSPORT ŞI MANIPULARE 

 AMBALAJ ŞI COMPONENTE 

ATENŢIE 
 
PERICOL! 
NU DESCHIDEŢI ŞI NU UMBLAŢI LA AMBALAJ ÎNAINTE DE INSTALARE. 

Aparatul se va manipula şi ridica doar de personal cu experienţă în astfel de operaţiuni. 

La sosire verificaţi dacă aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului şi dacă ambalajul 
conţine toate componentele acestuia. 

 

Pentru a îndepărta ambalajul urmaţi următorii paşi: 

1- Verificaţi vizual dacă nu sunt deteriorări 



2- Deschideţi ambalajul 
3- Verificaţi dacă există manualul de utilizare şi de întreţinere 
4- Eliminaţi ambalajul conform legislaţiei referitoare în vigoare. 

 
OCROTIŢI NATURA! 
Eliminaţi ambalajul conform reglementărilor locale şi naţionale în vigoare. 
 

ATENŢIE 
 
PERICOL! 
Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiiilor! 
 
 INSTRUCŢIUNI PENTRU MANIPULARE 

 

ATENŢIE 
 
PERICOL! 
Manipularea aparatului se va face cu grijă, pentru a evita deteriorarea structurii exterioare şi 
a componnetelor mecanice şi electrice. 
Deasemenea trebuie verificat dacă nu sunt obstacole sau persoane de-a lungul rutei pentru 
a evita coliziunea cu acestea. 
Toate operaţiunile de manipulare se vor executa în conformitate cu prescripţiile normativelor 
şi reglementărilor referitoare la siguranţă şi sănătate. Înainte de a începe operaţiile de 
manipulare trebuie verificat dacă echipamentul utilizat pentru ridicare este de capacitate 
adecvată greutăţii aparatului. 
Aparatul se poate ridica atât manual, căt şi prin utilizarea unui echipament de ridicat 
adecvat.  
 
 CONDIŢII DE DEPOZITARE 

 
Aparatele în propriul ambalaj se pot stivui în cel mult patru rânduri (pe înălţime) şi trebuie 
păstrate acoperite. 
 
 DISTANŢE ŞI POZIŢIONĂRI 

 
ATENŢIE 
IMPORTANT! 
Poziţionarea sau instalarea incorectă a unităţii poate creşte nivelul de zgomot şi vibraţiile în 
timpul funcţionării. 
 
Unitatea se poate monta în poziţie verticală asigurându-se distanţele prescrise şi poziţia 
corectă. 
  



Versiunea I 

 
 

Versiunea II 
 

 
 

Versiunea III 

 
 
 

 
 



Versiune I II III 

a mm 150 150 200 

b mm - 80 80 

 
 
5.2 INSTALARE 

ATENŢIE 
 
PERICOL! 
Instalarea poate fi executată doar de personal calificat pentru a lucra cu aparate de 
condiţionat aer şi cu sisteme de răcit. Instalarea neadecvată poate cauza funcţionare 
defectuoasă şi reducerea continuă a eficienţei aparatului. 

PERICOL! 
Unitatea trebuie instalată conform prescripţiilor reglementărilor locale şi naţionale în vigoare. 

Pentru instalare urmaţi instrucţiunile de mai jos: 
Îndepărtaţi învelişul exterior (la versiunile I şi II), prin deşurubarea şuruburilor de fixare cum 
se arată în figură: 

 
 
Marcaţi punctele de fixare pe perete ori prin găurile de fixare, ori prin măsurarea conform 
datelor din tabelele din anexa 2. Asiguraţi o pantă uşoară conductei de condens pentru a se 
putea evacua corespunzător condensul. 
Fixaţi unitatea pe perete cu ajutorul celor patru şuruburi şi dibluri pentru zidărie. 



 
 
5.2.1 RACORDURI HIDRAULICE 

 Racordarea la sistem 

ATENŢIE 
IMPORTANT! 
Este foarte important ca racordările hidraulice să fie executate cu mare atenţie de către un 
instalator specializat. 
Racordarea la sistem a aparatului se va face prin intermediul racordurilor marcate cu TUR 
(FLOW) şi RETUR (RETURN). 

 
 
Toate serpentinele de apă – inclusiv cele suplimentare – sunt echipate cu supape de 
aerisire (la partea superioară) şi cu robinete de umplere/golire (la partea inferioară). 
Toate aceste supape/robinete se pot deschide sau închide cu o şurubelniţă sau cu o cheie 
imbus adecvată. 
 
 



ATENŢIE 
IMPORTANT! 
Serpentinele de apă se pot goli parţial prin deschiderea supapelor şi robinetelor. 
Pentru golirea completă trebuie suflate cu jet de aer comprimat. 
 
După terminarea instalaţiei trebuie executate următoarele: 
 Eliminarea aerului din sistem 
 Aplicarea pe armături şi conducte a unei izolaţii anticondens de 9-10 mm grosime.  
 Se toarnă apă în tava de colectare a condensului şi se verifică scurgerea către 

canalizare. Dacă nu se scurge corespunzător, se verifică dacă există înclinare 
corespunzătoare şi dacă nu este obturată conducta. 

 
 Conducta de condens 

Conducta de condens trebuie instalat cu o uşoară înclinare, astfel ca îndepărtarea 
condensului să fie corespunzătoare. 
În figura de mai jos se prezintă modul de montare a conductei de condens: 

 
 Execuţia sifonului 

Conducta de condens trebuie racordată la un sifon pentru a preveni intrarea mirosurilor 
neplăcute din canalizare. Mai jos se prezintă modul de realizare al sifonului:  

 



Montaţi întotdeauna un dop de golire la sifon astfel ca acesta să poată fi îndepărtat foarte 
rapid. 
 

ATENŢIE 
IMPORTANT! 
Conducta de condens se va poziţiona astfel ca să nu solicite prea mult racordul aparatului. 
 
 Transformarea racordării din stânga (standard) în racordare din dreapta 

Aparatul se livrează cu racordul serpentinei la sistem pe stânga. Este posibil a se schimba 
partea de racordare pe dreapta. 
Operaţiile transformare a părţii de racordare se pot executa în poziţie montată a aparatului, 
dar este de preferat ca aceste operaţii să fie executate înainte de instalare pe o suprafaţă 
solidă.  

Operaţiile de executat pentru schimbarea părţii de racordare: 

1- Îndepărtaţi carcasa (la versiunile I şi II) 
2- Îndepărtaţi şuruburile de fixare a schimbătorului de căldură pe structură în ambele 

părţi 
3- Rotiţi schimbătorul în modul arătat în figură 
4- Fixaţi din nou chimbătorul pe structură în noua sa poziţie cu şuruburile de fixare  
5- Montaţi la loc carcasa (versiunea I şi II) 

 

 Protecţia antiîngheţ 

 
 



ATENŢIE 
IMPORTANT! 
Când aparatul nu este în funcţiune pe o perioadă mai îndelungată aveţi grijă să goliţi 
întreaga cantitate de apă din sistem. 

IMPORTANT! 
Adăugând glicol la apa din sistem se va modifica performanţa aparatului. 
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă inscripţionate pe ambalajul glicolului. 

Dacă aparatul nu este utilizat pe timp de iarnă, apa din sistem poate îngheţa. 
Goliţi apa din sistem din timp, sau ca soluţie alternativă adăugaţi antigel la apă prevenind 
astfel îngheţul acesteia. 

5.2.2 CONEXIUNI ELECTRICE 

ATENŢIE 
IMPORTANT! 
Conexiunile electrice trebuie executate de un electrician calificat în conformitate cu 
prescripţiile reglementărilor în vigoare. Producătorul nu poate fi răspunzător pentru daunele 
produse în urma unor conexiuni electrice necorespunzătoare. 

Se va instala un întrerupător bipolar cu distanţa dintre contacte de cel puţin 3 mm şi un 
întrerupător diferenţial (RCD) cu peste 10 mA în conformitate cu reglementările naţionale. 

Aparatul trebuie instalat în conformitate cu prescripţiilor legislaţiei referitoare în vigoare. 

PERICOL! 

Întotdeauna trebuie instalat un întrerupător automat în apropierea aparatului având 
capacitate caracteristică  adecvată. Pentru protecţia utilizatorilor pe durata funcţionării 
aparatului împământarea este obligatorie. 

Debit de aer [m3/h] 255÷1530 

Putere 
Nr. faze 1-fază 

Frecvenţa şi tensiunea 220÷240 V ~ 50 Hz 

Siguranţa fuzibilă [ A ] 15/15 

 
Schema conexiunilor electrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa la reţeaua de alimentare sunt corspunzătoare 

datelor din tabel. Totodată se verifică dacă secţiunea cablurilor de conexiune este 
corespunzătoare curentului maxim din timpul funcţionării. 

 Verificaţi dacă sistemul de alimentare electrică este conform prescripţiilor de 
securitate referitoare în vigoare. 

 Conexiunile electrice trebuie executate în conformitate cu schema de conexiuni livrat 
cu aparatul. Pentru conexiuni utilizaţi cablu cu două fire având secţiunea de 1,5 mm2, 
de tip H05RN-F. 

 Treceţi cablul de alimentare prin orificiul de sub filtrul de aer. Utilizaţi clema de cablu 
livrat  pentru fixarea sigură a acestuia. Utilizaţi cablu de lungime adecvată. Dacă 
eventual aparatul este instalat pe suprafaţă metalică acesta trebuie împământat, 
conform prescripţiilor reglementărilor locale. Dacă este montat elementul electric de 
încălzire opţional, trebuie realizat un circuit electric de alimentare separat. În acest 
scop se va utiliza un cablu flexibil dublu izolat cu două fire cu secţiunea de 2,5 mm2 
de tip H05RN-F. 

 
 Instalarea senzorului de temperatură de cameră şi de ţeavă 
 Controler în carcasă 
1) Instalarea senzorului de temperatură cameră 

1- Demontaţi carcasa aparatului 
2- Fixaţi cu clipsri pentru cablu senzorul de temperatură cameră (lungime 600 mm) la 

orificiul de retur aer şi scoateţi cablul său prin orificiul cablului. 
3- Fixaţi cablul senzorului şi conectaţi-l la controler.  



2) Instalarea senzorului de temperatură de ţeavă 
1- Conectaţi senzorul de temperatură de ţeavă la controler (Notă: senzorul de 

temperatură de ţeavă se va conecta la firul negru al controlrului, iar senzorul de 
temperatură cameră se conectează la firul alb al controlerului) 

2- Montaţi la loc carcasa aparatului. 

  

 Controler pe perete 
1) Instalarea senzorului de temperatură de cameră 

1- Conectaţi senzorul de temperatură de cameră (lungime 150 mm) direct la cablul 
controlerului (Notă: senzorul de temperatură de ţeavă se va conecta la firul negru 
al controlerului, iar senzorul de temperatură cameră se conectează la firul alb al 
controlerului) 

2) Instalarea senzorului de temperatură de ţeavă  
1- Demontaţi carcasa aparatului 
2- Scoateţi cablul senzorului de temperatură de ţeavă din unitatea interioară şi 

conectaţi-l la controler 
3- Montaţi la loc carcasa  

  

  

Senzorul de temperatură ţeavă 
(ieşire pe aceeaşi parte a aparatului) 

Senzor temperatură de cameră 
(lungime 600 mm) 

Controler (montat pe perete) 

Senzor temperatură de 
cameră (lung. 150 mm) 

Cablu conex. senzor temp. ţeavă 

Senzor temp. ţeavă 



5.2.3 PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

ATENŢIE 
IMPORTANT! 
Punerea în funcţiune a aparatelor trebuie executată de către personal calificat care a mai 
lucrat cu astfel de produse. 

PERICOL! 
Înainte de pornire asiguraţi-vă că instalaţia aparatului şi conexiunile electrice sunt executate 
conform instrucţiunilor din prezentul manual. Deasemenea asiguraţi-vă că nu sunt persoane 
neautorizate în apropierea aparatului.  

 Aerisirea sistemului înainte de prima punere în funcţiune 
1- Îndepărtaţi carcasa laterală de pe partea racordurilor hidraulice cu ajutorul unei 

şurubelniţe cu cap în cruce 
2- Îndepărtaţi şuruburile în modul arătat în figură. Porniţi pompa de circulaţie şi aerisiţi 

sistemul până ce curge apă prin orificiul de aerisire, apoi strângeţi la loc şurubul de 
aerisire. 

3- Opriţi pompa şi montaţi la loc carcasa laterală. 

 

 Verificări preliminare înainte de punerea în funcţiune 

Înainte de pornirea aparatului asiguraţi-vă că: 

 Unitatea este corect poziţionată 
 Conductele tur şi retur sunt racordate corect 
 Conductele sunt curate şi aerul este eliminat din sistem  
 Conducta de condens are o înclinare corespunzătoare 
 Schimbătorul de căldură este curat 
 Conexiunile electrice sunt corect executate 
 Şuruburile de fixare ale cablurilor sunt strânse corespunzător 
 Tensiunea de alimentare este corespunzătoare 
 Puterea de funcţionare a ventilatorului este corespunzătoare şi nu depăşeşte 

valoarea maximă permisă 

  



5.2.3 ÎNTREŢINERE 

ATENŢIE PERICOL! 
Lucrările de întreţinere se vor executa doar de personal calificat în domeniul aparatelor de 
condiţionat aer. Utilizaţi mănuşi de protecţie. 
Nu întroduceţi obiecte străine în orificiile de circulaţie ale aerului. 
Deconectaţi alimentarea electrică înainte de a începe lucrările de curăţare şi întreţinere. 
Utilizaţi cârpă uscată pentru a şterge aparatul. 
Înainte de a interveni la aparat întrerupeţi alimentarea electrică de la întrerupătorul principal. 
Asiguraţi-vă că nu se poate pune sub tensiune aparatul în mod accidental. Blocaţi 
întrerupătorul principal în poziţia OPRIT. 
 
 Întreţinere periodică 
 Întreţinere lunară 
Verificaţi starea filtrelor de aer. Filtrele sunt confecţionate din fibre ce se pot spăla cu 
apă. Gradul de curăţenie a filtrelor trebuie verificată periodic la începutul sezonului de 
funcţionare şi odată pe lună. 
 Întreţinere semestrială 
Verificaţi starea schimbătorului de căldură şi a conductei de condens. După oprirea 
aparatului îndepărtaţi carcasa şi verificaţi starea schimbătorului de căldură şi a conductei 
de condens. Dacă este necesar: 
1- Îndepărtaţi toate corpurile străine de pe suprafeţele schimbătorului de căldură care ar 

putea împiedica circulaţia fluxului de aer 
2- Îndepărtaţi praful depus cu jet de aer comprimat, spălaţi cu grijă cu perie şi apă 

suprafeţele 
3- Uscaţi suprafeţele cu jet de aer comprimat 
4- Verificaţi dacă nu sunt obiecte străine în conducta de condens ce ar putea îngreuna 

curgerea normală  
 
Verificaţi existenţa aerului în sistem 
1- Îndepărtaţi carcasa aparatului (variantele I şi II) 
2- Porniţi aparatul timp de câteva minute 
3- Opriţi aparatul 
4- Slăbiţi şurubul de aerisire şi evacuaţi aerul 
5- Repetaţi operaţiile până când aerul este eliminat complet din sistem 
 
 Întreţinere la sfârşit de sezon 
Goliţi apa din sistem (din serpentinele schimbătorului de căldură) 
 Pentru a evita deteriorările cauzate de îngheţ se recomandă golirea apei din sistem la 
fiecare sfârşit de sezon. 

 
 Circuitul electric 
Pentru întreţinerea circuitului electric se recomandă executarea următoarelor operaţii: 
1- Utilizând un instrument de măsurare adecvat verificaţi puterea absorbită a aparatului, 

şi comparaţi valoarea citită cu cea dată în documentaţia tehnică. 
2- Verificaţi, şi dacă este necesar strângeţi contactele electrice. 
 
 Întreţinere neperiodică 



 Înlocuirea ansamblului ventilator 
În caz de ardere a motorului ventilatorului este necesară schimbarea întregului ansamblu 
ventilator. 
Modul de îndepărtare a ventilatorului: 
1- Îndepărtaţi carcasa aparatului (variantele I şi II) 
2- Deconectaţi cablul de alimentare electrică a ventilatorului 
3- Îndepărtaţi şuruburile de fixare ale ventilatorului de pe ambele părţi  
4- Scoateţi ventilatorul 

 

 
 

5- Pentru remontare se repetă paşii anteriori în ordine inversă. 
 
 Înlocuirea schimbătorului de căldură 
Paşii de urmat pentru îndepărtarea schimbătorului de căldură 
1- Îndepărtaţi carcasa aparatului (variantele I şi II) 
2- Izolaţi aparatul de turul şi returul sistemului (prin robinet de izolare) 
3- Demontaţi racordul tur şi retur al aparatului de la sistem 
4- Îndepărtaţi şuruburile de fixare ale schimbătorului de căldură de structura aparatului 

în ambele părţi 
5- Scoateţi schimbătorul de căldură 



 
6- Pentru remontare se repetă paşii anteriori în ordine inversă. 
 
 Eliminarea aparatului  

 
OCROTIŢI NATURA! 
La eliminartea aparatului se va proceda conform reglementărilor locale şi naţionale 
în vigoare. 

 
Aparatul se poate elimina doar de firmă autorizată pentru astfel de aparate. 
Aparatul are în componenţă materiale reciclabile în totalitate. Se vor avea în vedere 
următoarele: 

1- Dacă sistemul a fost umplut cu lichid antigel acesta va trebui tratat cu grijă. Acest 
lichid are efect poluant. Din acest motiv trebuie colectat şi eliminat în mod 
corespunzător. 

2- Componentele electronice  (condensatoarele electrolitice) se vor considera reziduuri 
speciale şi se vor preda unor firme de colectare specializate. 

3- Izolaţia din poliuretan expandat a ţevilor şi alte izolaţii trebuie îndepărtate şi procesate 
ca gunoi menajer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. SPECIFICAŢII TEHNICE 
MODEL I, II şi III 

Model 150 250 300 400 450 500 600 800 900 
Capacitatea de răcire 

[W] (*) 1150 1870 2530 3270 3970 4850 5640 6520   7850 

Debit apă [l/h] (*)   197 323 435 562 683 835 969 1122 1349 
Pierderi de presiune pe 
parte de apă [kPa] (*) 18,3 10,1 14,2 9,5 10,3 24,6 11,4 9,5 12,1 

Capacitate de încălzire 
[W] (**) 2540 4170 5640 7220 8850 10280 12240 15350 18200 

Debit apă [l/h] (**)   222 364 492 631 774 899 1071 1343 1589 
Pierderi de presiune pe 
parte de apă [kPa] (**) 16,5 9,3 13,5 8,6 9,5 20,8 10,1 9,5 11,7 

Capacitate de încălzire 
[W] (***) 1500 2420 3280 4210 5110 6120 7160 9850 10500 

Volum de aer [m3/h] 255 425 510 680 765 850 1020 1360 1530 
Presiune sunet [dB(A)] 

(****) 32 35 37 39 41 43 44 46 48 

Putere 
nominală [W] 

I 27 29 40 46 35 49 63 88 137 
II 29 30 44 47 36 51 64 97 143 
III 29 30 44 44 36 51 64 95 143 

Curent 
nominal [A] 

I 0,12 0,14 0,19 0,2 0,15 0,22 0,27 0,38 0,61 
II 0,13 0,15 0,2 0,21 0,157 0,23 0,28 0,42 0,64 
III 0,13 0,15 0,19 0,19 0,157 0,23 0,28 0,41 0,64 

Masa I şi II [kg] 22,5 22,5 26 26 32,5 32,5 39 39 39 
Masa III [kg] 17 17 20 20 25 25 32 32 32 
Număr ventilatoare [n*]  1 1 2 2 2 2 3 3 3 
Înălţime picioare [mm] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Racorduri schimbător 
de căldură G3/ 4”(FE) 

Racord conductă 
condens ø16 mm 

Putere de alimentare 220-240V~ 1fază, 50Hz 
 
(*) În următoarele condiţii: temperatura de ambient 27 °C bulb uscat; 19 °C bulb umed; temperatura de intrare 
apă 7 °C cu Δt 5 °C; la turaţie înaltă. 
(**)În următoarele condiţii: temperatura de ambient 20 °C; temperatura de intrare apă 70 °C cu Δt 10 °C; la 
turaţie înaltă. 
(***)În următoarele condiţii: temperatura de ambient 20 °C; temperatura de intrare apă 50 °C cu debit de apă 
ca la răcire; la turaţie înaltă. 
(****) Nivelul de presiune sunet în dB(A) se referă la o măsurare la 1 m distanţă de la punctul de ieşire al 
aerului cu dorificiul de ieşire deschis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7. DIMENSIUNI 
7.1 Model I şi II 

 

 

 

 
 
MODEL I şi II 150 250 300 400 450 500 600 800 900 

A (mm) 800 800 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500 

B (mm) 584 584 784 784 984 984 1284 1284 1284 

C (mm) 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200 

D (mm) 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226 
 
  



7.2 Model III 

  

  

 

MODEL III 150 250 300 400 450 500 600 800 900 

A (mm) 550 550 750 750 950 950 1250 1250 1250 

B (mm) 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226 

C (mm) 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200 

D (mm) 532 532 732 732 932 932 1232 1232 1232 
 


