
Utilizare
Schimbătorul de căldură al gazelor de ardere cu apă caldă se instaleaza 
direct pe evacuare șemineulu sau a centralei. Sarcina sa este de a 
recupera căldura reziduală din fum și de a o transfera în apă sau aer (în 
funcție de model). Apa preîncălzita in acest mod este folosita pentru toate 
tipurile de instalatii de încălzire centrala. Acesta poate funcționa cu 
echipamente de radiator, cu sisteme de încălzire in pardoseala,
boilere de apă caldă menajeră sau puffere de acumularer.Recuperatorul 
poate fi achizitionat in varianta cu serpentina de racire din cupru pentru
racirea acestuia in caz de supraincalzire, pana de curent sau defectiuni.

Date tehnice
Puterea recuperatorului depinde de puterea sursei pe care este amplasat 
și poate varia de la 4 la 7 kW. Schimbatorul este realizat din tablă de oțel 
carbon, care asigură performanța ridicată a unității, capacitatea termică și 
funcționarea fiabilă, în ciuda diferențelor mari de temperatură. Partea 
centrală a dispozitivului este camera interioară, unde există un sistem de 
conducte și canale, care mărește suprafața de schimb termic in apa de

Vasul de expansiune trebuie instalat rezistent la îngheț. Racordarea
scimbatorului de caldura la incalzire ar trebui efectuată de instalatori instruiți. 
Principala cerință este instalarea echipamentului in instalatii de incalzire 
protejate împotriva suprapresiunii și supraîncălzirii. Pentru asamblarea 
recipientului trebuie utilizate conducte de oțel sau cupru.
Diametrul minim al conductelor de protectie catre vasul de expansiune,
este de 25 mm. Trebuie instalata o conducta de deversare la vasul 
de expansiune, care trebuie să evacueze deversarea apei din sistemul 
central în timpul fierberii intensive.

Diametrul acestei conducte nu trebuie să fie mai mic decât diametrul 
conductelor de destindere și de securitate. În nici un caz nu trebuie să 
reduceți diametrul supapelor sau dispozitivelor de închidere, zona de 
tăiere interioară a conductei de expansiune și de deversare de siguranță. 
Elementele principale care asigura funcționarea, cum ar fi schimbătoarele 
de căldură in plăcii sau seturile de pompe ale schimbătorului, nu trebuie 
montate în spatele carcasei schimbătorului. Dacă sunt totuși instalate în 
acest mod, accesul liber la aceste elemente trebuie asigurat prin utilizarea 
unor usi de inspecție.
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încălzire, cu ajutorul gazelor de evacuare. 

Racordarea schimbătorului de căldură la
incalzirea centrala principala.
Pentru a racorda recuperatorul la conducta de
încălzire centrală, trebuie utilizate conducte 
din cupru sau oțel.
Nu utilizați în nici un caz conducte din 
plastic. Conexiunea schimbătorului trebuie 
să fie făcută într-un mod separabil, folosind 
racorduri filetate din fontă sau din alamă. 
Sistemul trebuie să fie echipat cu un vas de 
expansiune. Vasul de expansiune 
compensează creșterea volumului de apă 
și presiunea sa în timpul creșterii 
temperaturii. Protecția împotriva 
supraîncălzirii a recueratorului
fără serpentina de siguranta
trebuie sa fie asiguratan de un
vas de expansiune deschis. 
RECUPERATORUL cu serpentina de siguranta

pentru protectie
la supraincalzire
poate fi
montat cu un 
vas de 
expansiune 
închis 
deoarece are o 
protecție 
suplimentară, 
sub forma unuiei
spirale de cupru
in bazinul de apa.
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Condiții de garanție:
Producătorul garantează funcționarea corespunzătoare a RECUPERATORULUI
în funcție de condițiile tehnice de utilizare incluse în această garanție. 
Utilizarea, conectarea dispozitivului la sistemul de încălzire și 
funcționarea sa trebuie să fie în conformitate cu prezentul manual. În 
cazul în care aparatul este pornit fără a-l umple mai întâi cu apă
garantia se va pierde. Garanția include repararea gratuită a schimbatorului
turbo în termen de doi ani de la achiziționare. Reclamațiile pot fi făcute 
din ziua achiziționării recuperatorului și sunt anulate în ultima zi a garanției.
Garanția nu se aplică:
Garanția nu acoperă daunele cauzate de defectele mecanice, impurități, 
modificări, modificări de construcție, activități de întreținere și curățare, 
accidente, dezastre naturale, efecte chimice și atmosferice (decolorare 
etc.), depozitare incorectă, reparații efectuate de personalul neexperimentat,
expedierea prin poștă sau curierat, instalarea și punerea 
în funcțiune incorectă a aparatului. În plus, garanția nu acoperă 
reclamațiile bazate pe calcule incorecte efectuate de client sau de 
subcontractant la determinarea parametrilor tehnici.

Drepturile clientului sunt exercitate prin:
• Repararea sau înlocuirea gratuită a pieselor care sunt determinate de 

producător ca fiind defecte;
• Eliminarea altor defecte din interiorul dispozitivului;
• Termenul  de "reparație" nu include activitățile care, conform 

instrucțiunilor de operare, sunt responsabilitatea clientului (întreținere, 
curățare);

• Daunele constatate în perioada de garanție vor fi reparate de către 
producător în termen de 21 de zile de la data notificării defectului. Este 
necesar să returnați dispozitivul defect împreună cu certificatul de 
garanție corect completat. În cazul în care clientul a pierdut garanția, 
dovada achiziției cu data achiziționării acestui produs este suficientă.

Garanția este valabilă dacă:
• a fost completată în mod corespunzător, inclusiv data achiziționării, 
ștampila și semnătura;

• data de pe cardul de garanție corespunde datei de pe factură.
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Putere nominală (kW)*

Dimensiuni  H x B x T (mm)

Diametru conductă 
de evacuare (mm)

Eficiență (%)*

Greutate (kg)

Capacitate apă ( l )

Suprafață încălzire (m2)

Material

Dependent de focarul de șemineu și de izolația 
clădirii

Oțel de boiler 4mm

Aer Recuperator cu apa
fără SWT **

Recuperator cu apa
cu SWT **

max 7

560x351

180/200

max 50%

22

---

max 7

560x351

200

max 60%

24

17,5

max 7

560x351

200

max 60%

25

17,5

* Dependent de capacitatea insertului de șemineu
**     SWT = Serpentina de siguranta

Date tehnice

RECUPERATOR racordat la un sistem principal de incalzire cu gaz, ulei, electric, etc...
1) RECUPERATOR
2) Conexiune evacuare fum la cos
3) Control electric al alimentării externe 

cu aer
4) Vas de expansiune deschis
5)Reumplere automată cu apă
6)Pompă circulare
8) Schimbator de caldura in placi
9) Controller MSK
10) Centrala / Alta sursa de incalzire

11) Alimentare cu apa de la retea
13) alimentarea sistemului de încălzire centrală TUR
14) debit de retur al sistemului de încălzire centrală RETUR
15) distribuitor sistem de incalzire
16) radiator / calorifer
17) clapeta antiretur
19) racord de siguranta cu diametru minim de 25 mm în 
interior
20) diametru conductă de destindere interior de 25 mm 
minim
21) deversor conductă de evacuare apă reziduală




