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Instrucţiuni de montaj

Modificări tehnice și erori rezervate.

Documentaţie tehnică pentru SPH 150, 180, 200, 250
Instrucţiuni de Montaj şi Funcţionare

 Generalităţi

Domeniu de utilizare
Acest recuperator de căldură este potrivit ca recuperator 
de căldură al gazelor arse la cazane pe lemne, şeminee 
şi sobe teracotă.

Furnitură Livrare
Recuperator de căldură SPH
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 Date tehnice

Recuperator de căldură gaze arse / Încălzitor apă 
prin gaze de ardere:
Vînzare: ATEC GmbH & Co. KG, Germania
Formă constructivă: Schimbător de căldură tip conductă
Denumire tip:  SPH 150-250

Dimensiuni:
Dimensiuni:  500 x 150/180/200 sau  
 250 mm (Înălţime x Diametru)
Greutate totală:  3,5 kg

Racorduri: 
Racord gaze arse  
(Mufă/Ştuţ):  150/180/200/250 mm
Schimbător de căldură:	Sistem	racordare	filet	½“, resp. 

conector inel 15mm

Temperatura maximă 
intrare gaze arse : 850°C
Presiune maximă 
regim funcţionare  :  2,5 bar
Presiune testare:  10 bar
Agent termic:  Apă
Conţinut serpentină : 1 Litru
Putere transmisă: max. 8 kW (la Putere focar 24 kW 

şi temperatură corespunzătoare 
gaze arse)

Date pentru coşar
Nr. produs:  2101075
Piesă racordare:  Recuperator de căldură ca parte 

al instalaţiei de evacuare gaze 
arse

Material:  Oţel  OL37/ INOX  1.4521
Grosime perete:  2 mm
Pierdere presiune pe  
partea gaze arse:  2 - 5 Pa
Temp. minimă ieşire  
gaze arse 140°C
Montajul conform normelor este explicat în această 
instrucţiune.
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 Descrierea Recuperatorului de căldură

Domenii de aplicaţii şi posibilităţi de racordare
Recuperatorul are rolul de a folosi energia de căldură 
din	debitul	de	gaze	fierbinţi ale cazanelor pe combustibil 
solid, cu o putere maximă de 24 kW – sau şi mai mare. 
Un element de recuperator de căldură nu poate genera 
peste 8 kW, dar inseriate se poate obţine putere mai 
multă recuperată de la cazanele mai mari.
Puterea recuperatorului este cuprinsă între 20 la 35% 
din puterea nominală al cazanului / şemineului pe lemn 
– la putere max. 24 kW.
O	influenţă hotărătoare asupra puterii preluate o are 
cazanul/şemineul, modul de încălzire căt şi calitatea 
combustibilului folosit.
Avănd în vedere multe ore de încălzire, şi implicit en-
ergie recuperată, care se ating de la faze prelungite de 
încălzire, la racordarea recuperatorului de căldură la un 
boiler de apă caldă să	fie	luate	măsuri de siguranţă îm-
potriva supraîncălzirii boilerului (ex.: descărcarea căldurii 
în circuitul de încălzire, vezi punct 11)
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Grup pompare*:
Grup pompare obisnuit ex. din domeniul solar cu ventil 
termic 61°C

Automatizare*:
Automatizare simplă solară respectiv termostat

*nu sunt incluse în furnitura de livrare 
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Instrucţiuni de montaj

Modificări tehnice și erori rezervate.

Posibilităţi de instalare al recuperatorului de 
căldură 
Avănd în vedere că la montajul vertical, curăţarea este 
foarte simplă, se recomandă această variantă de montaj 
şi imediat după	acesta	va	fi	instalat	un	element	de	
revizie. Astfel se poate face curăţarea foarte uşor prin 
orificiul	de	revizie.
Pentru evitarea apariţiei condensului, trebuie asigurat ca 
temperatura agentului termic la intrarea în recuperator 
să	nu	fie	sub	50°C.
Aceasta	poate	fi	obţinut spre exemplu printr-un dispozi-
tiv de menţinere al temperaturii înalte pe retur. 
Legătura dintre boiler şi  recuperatorul de căldură trebu-
ie realizată cu ţevi din cupru sau oţel. În niciun caz nu se 
vor folosi Ţevi din materiale plastice gen PPR.
Intervalele de curăţare sunt foarte puternic dependen-
te de calitatea combustibilului folosit şi de modul de 
încălzire.
Acestea sunt între 1 – 4 luni.

Construcţia tehnică al recuperatorului de căldură:
Recuperatorul de căldură SPH este format din două 
componente, 
•	 o ţeavă de evacuare gaze arse pe interior şi 
•	 o serpentină purtătoare de apă.
Preluarea de căldură	are	loc	prin	fluxul	de	gaze	arse.
Carcasa recuperatorului este din tablă de oţel, care este 
acoperită cu vopsea de temperatură înaltă.

 Important la prima punere în funcţiune:

Supapa de siguranţă:
Se va monta o supapă de siguranţă de 2,5 – 3 bar.
Amplasarea trebuie astfel făcută încăt supapa nu se 
va putea  murdări sau la o eventuală descărcare să nu 
existe pericol pentru persoane. Supapa trebuie racordat 
la canalizare.
Tubul de evacuare trebuie sa aibe diametrul supapei de 
siguranţă, sa aibe maxim 2 coturi şi o lungime maximă 
de 2 m.
Dacă din motive imperative este necesară o lungime mai 
mare sau sunt necesare mai multe coturi, se va dimen-
siona diametrul întregii ţevi mai mare. Mai mult de 3 
coturi şi o lungime de peste 4 m sunt interzise. 

La punerea in funcţiune precum minim o dată pe an se 
va	verifica	funcţionarea corectă a supapei
de către un specialist în domeniu.

Vas de expansiune (MAG):
În furnitura de livrare nu este inclus un vas de expansi-
une.
Vasul de expansiune este componentă al instalaţiei 
de încălzire existentă şi trebuie dimensionat şi instalat 
corect. 
Se	va	verifica	funcţionarea vasului de expansiune.
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Se	va	verifica,	dacă MAG are presiune de preîncărcare 
corespunzătoare. (ca. 1,5 bar)
MAG trebuie astfel dimensionat sa poată prelua minim 
toată dilatarea al agentului termic
Între temperatura minimă şi cea maxim posibilă în regi-
mul de funcţionare

Clătirea instalaţiei::
Înaintea punerii în funcţiune trebuie făcută o clătire al 
instalaţiei pentru a preveni afectarea funcţionării norma-
leal componentelor instalaţiei prin particule de mizerie.
Acest lucru este valabil în mod special pentru supapa de 
siguranţă şi pompa de circulaţie. Ulterior instalaţia se va 
aerisi.

Presiunea instalaţiei:
Presiunea instalaţiei este presiunea sistemului de 
încălzire. Aceasta ar trebui controlată înaintea punerii în 
funcţiune.
O valoare tipică pentru presiunea instalaţiei este 1,5 la 
2,0 bar. Este  dependentă de coloana statică al întregu-
lui sistem de încălzire.

 Indicaţii pentru oprirea funcţionării

Pentru a exclude pericolul opăririi, la golirea înstalaţiei  
trebuie avut grijă ca temperatura agentului
Termic să	fie	mai	mică de 40º C.

Componentele	electrice	vor	fi	deconectate	de	la	reţea.
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 Indicaţii la repunere în funcţiune

Repunerea în funcţiune ar trebui să decurgă în felul 
următor:

	MAG	va	fi	verificat	la	presiunea	de	preîncărcare, 
după caz se va completa presiunea.
Valoarea stabilită al preîncărcării este indicată pe MAG

 Componentele de aerisire se vor deschide şi se vor 
verifica	la	funcţionare şi etanşeitate.
Instalaţia	va	fi	aerisită complet la pompa oprită, iar la 
pornire, se va controla mersul lin al pompei.

 La umplere sau completare se va avea grijă ca recu-
peratorul de căldură să	fie	rece.
Dacă	umplerea	se	face	cu	recuperatorul	fierbinte,	supa-
pa	de	suprapresiune	poate	fi	declanşată eventual.

	Pentru	verificarea	funcţiunii suprapresiunii, acesta ar 
trebui manevrat de căteva ori manual.

 Prin conectarea la reţeaua de curent, instalaţia este 
gata de funcţionare.
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Instrucţiuni de montaj
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 Control prin proprietarului instalaţiei

Controlul proprietarului instalaţiei se rezumă la controlul 
presiunii,  care să	fie	între	1,	5	–	2	bar,	căt
şi temperaturile din sistem.
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 Indicaţii la protecţie împotriva trăsnetului

Nu este necesară amplasarea unui paratrăsnet.
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 Norme şi reguli tehnice

Norme şi reguli de respectat la montajul recuperatorului 
de  căldură.
de ex.: se vor respecta de către instalator următoarele: 
DIN 4747,  DIN 4301, VDE 0100 şi VDE 0105. La 
proiectare şi PIF trebuie luate în considerare normele în 
vigoare.
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 Schemă hidraulică cu Puffer  
(Stocator termic)

Descrierea schemei de comandă

Încărcarea Pufferului prin sursa principală de 
căldură (ex. Cazan, pompă de căldură, etc.)
Sursa de căldură (WZ1) încarcă Pufferul (S1) prin P2.

Încărcarea Pufferului prin recuperatorul de căldură 
(T1) 
Cănd senzorul F1 depăşeşte temperatura de comandă 
(pentru evitarea apariţiei condensului în recuperatorul 
de căldurăT1),	S1	va	fi	încărcat prin P1  
În partea superioară.

Dacă senzorul F2 atinge temperatura de boiler setată la 
automatizarea R1 (ex. 80°C), atunci pompa P3 trebuie 
să	fie	comandată în regim de funcţionare şi astfel va 
transfera căldura în circuitul de încălzire.
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Schemă hidraulică 
cu Puffer  
(Stocator termic)
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 Schema de montaj cu boiler apă caldă

Descrierea schemei de comandă

Încărcarea boilerului prin WZ1
Sursa de căldură 1 (WZ1) încarcă S1 prin P3. Temperatu-
ra apei calde se măsoară prin senzorul F3 al WZ1.

Încărcarea boilerului prin recuperatorul de căldură
Recuperatorul de căldură T1 încarcă S1 prin P1.

Transferarea surplusului de energie la WZ1 (cazan)
Dacă F2 atinge o valoare setată la automatizare R1 
(temperatură limitată la ca. 70º C), atunci P3 şi/sau P2 
va intra în funcţiune. Astfel surplusul de energie al recu-
peratorului de căldură	va	fi	transferată prin schimbătorul 
superior din S1 în WZ1 şi	poate	fi	distribuită de acolo 
mai departe. 

11 Schema hidraulică cu 
boiler apă caldă

Distribuitor circuit încălzire

R
ecu

p
erato

r 
d

e căld
u

ră

 Montajul recuperatorului de căldură în ţeava de legătură 
gaze arse al unui cazan/şemineu pe combustibil solid
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Cot segment 90°

Recuperator de căldură 
gaze arse

Cazan/şemineu pe 
combustibil solid

Locaş revizie

ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstraße 55 · D-21629 Neu Wulmstorf
Tel. +49 40 700 100-60 · Fax +49 40 700 100-89
info@atec-abgas.de · www.atec-abgas.de

S.C. KRONTHERM S.R.L.
Str. De Mijloc 106 · RO-500069 Brasov
Tel: 004- 0268 417153 · Fax: 004- 0268 417154
GSM: 004- 0732 143767
office@krontherm.ro · www.krontherm.ro
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