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Informaţii generale 
 

 IMPORTANT!  
 

Aparatele la care face referire prezentul manual reprezintă o investiţie excelentă şi necesită atenţie şi grijă atât în 
privinţa instalării corecte cât şi a menţinerii acesteia în bună stare de funcţionare.  Întreţinerea corectă a unităţii este 
indispensabilă pentru siguranţa şi fiabilitatea. Numarul de centre de servicii sunt abilitate numai cu tehnică adecvată 
pentru întreţinere. 
 

 

  AVERTIZARE 

 
Înainte de a începe instalarea unităţii, vă rugăm să citiţi cu grijă acest manual. Pornirea unităţii este absolut interzisă 
dacă nu sunt clare toate instrucţiunile conţinute în acest manual. 
 

 

 IMPORTANT! 
 

Caracteristicile şi procedurile descrise în acest manual corespund întregii serii de unităţi. 
 
Toate unităţile sunt expediate împreună cu schiţele generale indicând dimensiunile şi greutăţile generale şi 
caracteristicile specifice acestui aparat. 
 
SCHIŢELE SPECIFICE VOR FI CONSIDERATE CA PARTE INTEGRANTĂ A ACESTUI MANUAL.  
 
În cazul unor neconcordanţe între acest manual şi schiţe, indicaţiile cuprinse în schiţe prevalează. 
 

 
Centrala la care se face referire în acest Manual de utilizare şi întreţinere va fi utilizată şi întreţinută în condiţii de 
siguranţă pentru a evita riscurile la care ar putea fi supuşi operatorii atât pe parcursul utilizării aparatului cât şi în timpul 
efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţie.  
 
Este, prin urmare, esenţial să citiţi acest document cu atenţie şi să respectaţi conţinutul acestuia în totalitate precum şi 
să îl păstraţi în bune condiţii. 
 
Legenda simbolurilor 
 

 Notă importantă: nerespectarea instrucţiunii poate deteriora unitatea sau poate compromite 
exploatarea 
 

 Notă privind siguranţa în general sau respectarea legilor şi reglementărilor 
 

 Notă privind siguranţa electrică 
 

Avertismente către operator 
 NTERIOR UTILIZĂRII CENTRALEI, CITIŢI ACEST MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE. 

 OPERATORUL VA FI INSTRUIT ŞI CALIFICAT PENTRU UTILIZAREA ACESTEI CENTRALE. 

 OPERATORUL VA RESPECTA ÎNTOCMAI TOATE INSTRUCŢIUNILE ŞI REGULILE PRIVIND SIGURANŢA 
ŞI LIMITELE DE FUNCŢIONARE ALE CENTRALEI 

 

Asistenţa 
Anterior efectuării lucrărilor de reparaţie, este recomandată contactarea personalului autorizat, mai ales în cazurile de 
întreţinere specială. 
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Primirea aparatului 
Aparatul va fi verificat imediat după primire la locul de destinaţie final pentru a depista eventuale nereguli. Toate 
componentele enumerate pe lista de colisaj vor fi atent verificate şi bifate şi orice nereguli sau defecţiuni vor fi semnalate 
transportatorului. Anterior descărcării aparatului, vă rugăm să verificaţi plăcuţa de identitate a aparatului pentru a vă 
asigura că modelul şi tensiunea de alimentare corespund comenzii dumneavoastră.  
Orice defecţiune sau neregulă în legătură cu comanda se va nota pe lista de colisaj şi se va înainta o reclamaţie scrisă 
la: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 

Reclamaţiile şi contestaţiile trimise după mai mult de 10 zile de la data livrării nu se vor lua în considerare. 
 
Pentru a solicita informaţii tehnice, menţionaţi întotdeauna numărul de serie al CENTRALEI DE TRATARE A AERULUI 
indicat pe plăcuţa de date. 
Producătorul nu îşi va asuma nicio responsabilitate pentru defecţiunile sau neregulile descoperite ulterior acceptării 
aparatului. 
 
 

Verificările 
La primirea aparatului, efectuaţi următoarele verificări pentru a vă proteja drepturile în cazul în care aparatul este 
incomplet (cu piese lipsă) sau a suferit distrugeri în timpul transportului: 
 

a) Anterior acceptării aparatului, verificaţi fiecare componentă în parte, inclusiv alimentarea. Verificaţi pentru a vă 
asigura că aparatul nu a suferit defecţiuni. 

b) În cazul în care aparatul a suferit defecţiuni, nu îndepărtaţi părţile defecte. Câteva fotografii vă vor fi de folos 
pentru a stabili cui îi revine răspunderea pentru respectivele defecţiuni. 

c) Comunicaţi imediat transportatorului totalitatea defecţiunilor şi cereţi-i acestuia să verifice fără întârziere 
aparatul. 

d) Informaţi distribuitorul imediat în legătură cu totalitatea defecţiunilor pentru a-i permite acestuia să ia toate 
măsurile necesare de reparare. Sub nicio formă nu permiteţi repararea unui aparat înainte de a fi inspectat de 
către un reprezentant al companiei de transport. 

 

Scopul manualului 
Scopul acestui manual este de a permite instalatorului şi operatorului să realizeze toate operaţiunile necesare pentru a 
garanta instalarea şi întreţinerea corectă a aparatului fără riscuri asupra persoanelor, animalelor şi/sau bunurilor.  
Acest manual constituie un document important şi de ajutor pentru personalul calificat, dar nu poate înlocui personalul 
calificat. Toate activităţile şi operaţiunile vor fi efectuate în conformitate cu legile şi reglementările locale. 
 

Informaţii privind producătorul 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 
 

Daikin garantează că CENTRALA DE TRATARE A AERULUI furnizată 
 
 este completă şi corespunde listei de colisaj; 
 este livrată împreună cu manualul de utilizare şi întreţinere 
 
În cazul în care centrala nu este completă sau nu corespunde listei de colisaj, sau în cazul în care manualul lipseşte, vă 
rugăm să contactaţi Departamentul de vânzări al societăţii Daikin,  menţionând datele specifice ale centralei indicate pe 
plăcuţa de date fixată pe un perete al acesteia. 
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Identificarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru o identificare rapidă a centralei, este suficient să consultaţi datele indicate pe plăcuţa CE fixată pe unul din pereţii 
centralei, asemănătoare celei redate în figură, care cuprinde succint caracteristicile enumerate mai  jos: 
 
1)  Denumirea şi adresa producătorului 
2)  Marcarea CE 
3)  Dimensiunea şi numărul de serie al centralei 
4)  Referinţele specificate pe comandă 
5)  Data fabricaţiei 
6)  Debitul de aer la intrare 
7)  Debitul de aer la retur 
8)  Tensiunea de alimentare principală 
9)  Frecvenţa 
10)  Numărul de faze 
11)  Energie electrică totală absorbită (în condiţiile indicate pe plăcuţă). 
 
Informaţii suplimentare privind atât asamblarea cât şi performanţa sunt cuprinse în graficele specifice şi specificaţiile 
tehnice furnizate împreună cu centrala şi anexate, de asemenea, ataşate acestui manual. 

 

Utilizarea centralei 
CENTRALELE DE TRATARE A AERULUI sunt utilizate pentru a soluţiona problemele legate de temperatură, umiditate şi 
puritate ale aerului atât în mediile civile cât şi cele industriale. 
 

Centralele de tratare a aerului sunt deseori proiectate şi fabricate pentru a fi instalate în medii non-explozive. Pentru 
utilizarea în medii cu risc de explozie, Daikin poate concepe şi fabrica aceste aparate în versiuni anti-explozive; în acest 
caz, echipamentele electrice vor fi marcate corespunzător. 
 

În cazul în care este absolut necesar ca centrala să fie folosită în situaţii critice, din cauza sistemului sau a contextului 
ambiant, clientul va identifica şi adopta metodologii tehnice şi de funcţionare corespunzătoare pentru a evita pericolele 
de orice natură. 
 

Utilizatorul/Instalatorul va exploata unitatea în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în acest manual. 
 

Utilizatorul/Instalatorul va instrui personalul desemnat să pună în funcţiune şi să întreţină aparatul şi-l va informa cu 
privire la modalităţile de utilizare corectă a aparatului. 
 

Utilizatorului/Instalatorului îi revine responsabilitatea de a se asigura că centrala este instalată de aşa manieră încât 
stabilitatea statică şi dinamică a acesteia să fie garantată.  Toate lucrările vor fi realizate în conformitate cu legislaţia 
naţională privind siguranţa la locul de muncă. 
 

Utilizatorul/Instalatorul se va asigura că starea atmosferică nu va dăuna siguranţei persoanelor sau a bunurilor în timpul 
instalării sau pe parcursul funcţionării. 
 

Introducere – Instrucţiuni 
ACEST MANUAL CONSTITUIE PARTE ESENŢIALĂ ŞI INTEGRANTĂ A CENTRALEI. ESTE NECESARĂ PĂSTRAREA 
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ACESTUIA PE ÎNTREAGA DURATĂ DE VIAŢĂ A CENTRALEI. 
 
Manualul a fost elaborat pentru a permite utilizarea corectă a centralei şi pentru a garanta utilizarea în totală siguranţă a 
acesteia. 
Toate persoanele desemnate să exploateze, întreţină sau supervizeze centrala vor citi acest manual. 
 
Operatorul desemnat să efectueze întreţinerea şi reparaţia centralei sau să regleze centrala va fi o persoană instruită, cu 
calificări profesionale corespunzătoare şi recunoscute în acest domeniu.  
 
Acest manual oferă informaţii despre: 
 
  Caracter is t ic i le  tehnice  
  Inst rucţ iuni le  pr iv ind t ransportu l ,  manipu larea,  i ns ta larea ş i  asamblarea  
  Ut i l izarea cent ra le i  
  Inst ru i rea ş i  fo rmarea personalu lu i  desemnat să exp loateze cent ra la  
  În t reţ inerea  
 
 Acest manual se referă la modelul de centrală utilizat. 
 
 Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a exploata centrala. 
 
 Păstraţi acest manual în bune condiţii. 
 
 Nu îndepărtaţi, rupeţi sau rescrieţi orice parte din acest manual din diverse motive, oricare ar fi acestea. 
 
DAIKIN NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE, ORICARE AR FI ACEASTA, ÎN NICIUNUL DIN URMĂTOARELE 

CAZURI: 
 
 INSTALAREA INCORECTĂ SAU INSTALAREA EFECTUATĂ FĂRĂ A RESPECTA PROCEDURILE INDICATE 
 INCAPACITATEA TOTALĂ SAU PARŢIALĂ DE A RESPECTA INSTRUCŢIUNILE INDICATE 
 ALIMENTAREA ELECTRICĂ/HIDRAULICĂ/CU AER COMPRIMAT INCORECTĂ 
 UTILIZAREA INCORECTĂ A CENTRALEI 
 ABSENŢA ÎNTREŢINERII 
 MODIFICĂRI SAU REPARAŢII NEAUTORIZATE 
 UTILIZAREA UNOR PIESE SCHIMB ALTELE DECÂT CELE ORIGINALE SAU PIESE DE SCHIMB 

NECORESPUNZĂTOARE 
CENTRALELE DE TRATARE A AERULUI AU FOST CONCEPUTE ŞI FABRICATE CONFORM PREMISELOR 

PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA IMPUSE DE UNI EN ISO 12100 1-2 (DIRECTIVA MAŞINI) 
 

Calificări 
CALIFICĂRI NECESARE PENTRU UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CENTRALEI 
 
OPERATOR GENERIC 
 AUTORIZAT să exploateze centrala prin intermediul comenzilor de la tastatura panoului electric de control. 
 Persoana în discuţie are ca sarcini doar pornirea şi oprirea centralei precum şi desfăşurarea unor operaţiuni de 

comandă. 
 
MECANIC DE ÎNTREŢINERE (CALIFICAT) 
 AUTORIZAT să efectueze lucrări de întreţinere, reglare, înlocuire şi reparare ale angrenajelor mecanice. 
 Persoana în discuţie va fi un mecanic calificat, deci capabil să realizeze întreţinerea pe partea mecanică într-o 

manieră sigură şi satisfăcătoare, cu pregătire teoretică şi experienţă practică. 
 NU ESTE AUTORIZAT să efectueze operaţiuni electrice. 
 
ELECTRICIAN DE ÎNTREŢINERE (CALIFICAT) 
 AUTORIZAT să efectueze operaţiuni electrice în vederea reglării, menţinerii şi reparării centralei. 
 AUTORIZAT să lucreze în prezenţa tensiunii în panourile electrice şi cutiile de derivaţie. 
 Persoana în discuţie va fi un tehnician echipamente electronice/electrice calificat,  deci capabil să realizeze 

întreţinerea pe partea electrică/electronică într-o manieră sigură şi satisfăcătoare, cu pregătire teoretică şi 
experienţă dovedită. 

 NU ESTE AUTORIZAT să efectueze operaţiuni mecanice. 
 
TEHNICIANUL (CALIFICAT AL) PRODUCĂTORULUI 
 AUTORIZAT să efectueze operaţiuni complexe în orice situaţie. 
 Persoana în discuţie lucrează în colaborare cu utilizatorul. 
 
În  genera l ,  persoanele  care exploatează cent rala vor:  
 fi capabile să-şi folosească atât membrele superioare cât şi cele inferioare 
 cunoaşte şi recunoaşte culorile şi vor poseda un auz şi o vedere bune 
 fi familiarizaţi cu pericolul şi semnele de avertizare 
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 înţelege pe deplin ciclul de funcţionare al centralei, ceea ce înseamnă că au fost instruiţi teoretic şi practic, şi vor 
opera sub îndrumarea directă a unui operator expert sau a utilizatorului centralei sau sub îndrumarea directă a unuia 
dintre tehnicienii producătorului. 

Reguli privind siguranţa 
 

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA 
 
Daikin doreşte să evidenţieze condiţiile de siguranţă pentru operatorul care va exploata centrala. 
Anterior exploatării centralei, persoanele respective vor citi toate prevederile cuprinse în acest manual. 
 
ANTERIOR  UTILIZĂRI I ,  VERIFICAŢI  DACĂ  TOATE  DISPOZITIVELE  DE  PROTECŢIE  

PREVĂZUTE  SUNT  INSTALATE  ŞI  FUNCŢIONEAZĂ  EFICIENT.  
 

La utilizarea centralei, vor fi luate în considerare următoarele avertismente: 
 

▲ Citiţi cu atenţie toate mesajele privind siguranţa cuprinse în acest manual şi referitoare la centrală 
 

▲ Operatorul va fi primit instrucţiuni privind funcţia dispozitivelor de siguranţă instalate precum şi utilizarea corectă a 
acestora.  

 

▲ Operatorul va purta îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare tipului de muncă. 
 
▲ Zona de exploatare din jurul centralei, pe o lungime de 1,5 metri, va fi liberă de orice obstacole, curată şi bine 

iluminată. 
 
▲ Nu utilizaţi instrumente neautorizate sau improvizate pentru a avea acces la piesele centralei care sunt în mod 

obişnuit inaccesibile. 
 
▲ Nu utilizaţi unitatea într-un mediu în care există riscuri de explozie, cu excepţia cazului în care se menţionează 

contrariul în manualul de instrucţiuni 
 
▲ Nu încercaţi să efectuaţi reparaţii sau reglaje ale centralei cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat şi calificat în 

mod expres pentru aceasta. 
 
▲ Anterior efectuării reparaţiilor sau a altor operaţiuni asupra centralei, comunicaţi cu voce tare intenţiile 

dumneavoastră celorlalţi operatori din vecinătatea centralei şi verificaţi dacă aceştia au auzit şi înţeles avertismentul 
dumneavoastră. 

 
▲ Ulterior efectuării unor reglaje în condiţii de siguranţă redusă, centrala va fi repusă în starea precedentă, cu toate 

dispozitivele de protecţie activate, cât mai curând posibil. 
 
▲ Fiecare operaţiune efectuată asupra sistemului sau asupra instalaţiilor electrice va fi realizată doar de către un 

electrician de întreţinere calificat. 
 
▲ Întrerupeţi întotdeauna tensiunea de la panoul electric înainte de a deschide cutia de derivaţie sau panoul electric. 
 
▲ Când un operator descoperă o defecţiune, mai ales în cazul în care aceasta influenţează siguranţa, acesta va 

informa persoana responsabilă. 
 
▲ Operaţiunile de reglare efectuate în condiţii de siguranţă reduse vor fi efectuate DOAR DE CĂTRE O SINGURĂ 

PERSOANĂ, iar pe durata desfăşurării operaţiunii de către respectiva persoană, accesul persoanelor neautorizate 
la centrală va fi împiedicat. 

 
▲ Luaţi întotdeauna măsuri de maximă precauţie şi nu permiteţi persoanelor necalificate să exploateze 

centrala sau să se apropie de centrală. 
 
▲ Este INTERZISĂ efectuarea oricărui tip de reparaţie, întreţinere sau reglaj a centralei în timpul funcţionării, 

cu excepţia cazului în care este menţionat contrariul în aceste instrucţiuni. 
 
▲ Este INTERZISĂ funcţionarea automată a centralei în cazul în care apărătoarele fixe sau mobile au fost 

îndepărtate. 
 
▲ Este INTERZISĂ modificarea sau forţarea dispozitivelor de siguranţă instalate. 
 

Este recomandat să efectuaţi instalarea şi întreţinerea cu alţi oameni. În caz de accidentare sau nesiguranţă, este 
necesar: 
- păstraţi-vă calmul 
- să se apese butonul de alarmă dacă există la locul de instalare 
- să deplasaţi persoana accidentată într-un loc cald la distanţă de unitate şi în poziţia culcat 
- să fie contactat imediat personalul de salvare al clădirii sau serviciul de salvare 
- să se aştepte fără a lăsa singură persoana accidentată până soseşte personalul de salvare 
- să se furnizeze toate informaţiile necesare personalului de salvare 
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SIMBOLURI UTILIZATE PE CENTRALE 
 

NON 
 
 
 

   FIXATĂ PE UŞILE COMPARTIMENTELOR VENTILATOARELOR 
 
 
OPEN  AMPLASAT  PE  UŞI  PENTRU  A  AVERTIZA  CĂ  MÂNERUL  ESTE  DESCHS  
ENTRY  FIXAT  PE  PANOU,  ÎN  APROPRIEREA  INTRĂRI I / IEŞIRII  FLUIDULUI  ÎN/DIN  

BATERIE EXIT  

DISCHARGE  FIXAT  ÎN  APROPIEREA  DE  ORIFICIUL  DE  DESCĂRCARE  AL  CUVEI  DE  

CONDENSARE  
 
 

Dispozitive de siguranţă 
Centrala este prevăzută cu dispozitive de siguranţă pentru a preveni apariţia riscului de rănire a persoanelor şi pentru a 
asigura funcţionarea corectă.  
 
Centrala este o componentă a unui grup, combinată cu alte piese componente care interacţionează, prin urmare 
ANUMITE DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ VOR FI INSTALATE DE CĂTRE INSTALATOR/UTILIZATOR. 
 
Dispozi t ive de s iguranţă:  
 
Dispozitive de bază 
 
 Lacăte: uşile de acces la compartimentul ventilatoarelor au lacăte cu cheie pe mâner, pentru a împiedica 

deschiderea uşilor de către persoanele neautorizate 
 
Dispozitive furnizate la cerere 
 
 Microîntreruptoare: uşile de acces la compartimentul ventilatoarelor al centralei sunt prevăzute cu 

microîntreruptoare care întrerup alimentarea cu energie electrică de tipul senzorilor magnetici de proximitate cu un 
magnet polarizat care nu poate fi neutralizat de un instrument magnetizat, garantând astfel eficienţa şi în condiţii 
de umiditate permanent. 

 Apărătoare: ventilatoarele motorizate, din zona de transmisie, sunt prevăzute cu apărătoare de protecţie cu formă 
corespunzătoare, fixate mecanic una de cealaltă. 

 
Dispozitive de control: ulterior instalării, centrala va fi echipată cu sisteme ergonomice de control eficiente  şi întregul 
echipament electric va funcţiona în conformitate cu cerinţele reglementărilor în vigoare şi în mod special cu standardele 
EIC 44-5. 
 

Garanţia 
Daikin garantează că la data expedierii centrala nu are defecte ale materialelor sau rezultate în urma procesării; 
garanţia acoperă o perioadă de 12 luni de la data expedierii, cu excepţia materialelor consumabile ( curele, filtre etc.). 
 
În momentul livrării centrala va fi atent examinată pentru a vă asigura că aceasta corespunde datelor cuprinse în lista de 
colisaj şi că livrarea este completă şi corespunde comenzii dumneavoastră. Verificaţi cu atenţie pentru a vedea dacă 
aparatul nu prezintă defecţiuni. Orice defecţiune sau neregulă va fi comunicată imediat transportatorului, exprimând 
rezervele de rigoare. Plăcuţa cu caracteristicile generale va fi verificată anterior descărcării aparatului pentru a 
descoperi eventualele nereguli. Daikin nu admite defecţiunile raportate ulterior acceptării livrării.  
 
Reclamaţiile privind defecţiunile care nu au putut fi descoperite în momentul livrării vor fi comunicate societăţii Daikin 
Italia S.P.A., Stabilimento di Caleppio di Settaia, în scris, trimise prin scrisoare recomandată. În caz contrar, reclamaţiile 
nu vor fi luate în considerare. 

NU PUNEŢI APARATUL ÎN FUNCŢIUNE 
ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL DE 

INSTRUCŢIUNI ŞI INSTALARE 
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În cazul în care Daikin admite existenţa unei defecţiuni, prompt raportată, societatea se obligă să înlocuiască piesele 
defecte, excluzând în mod expres orice altă reclamaţie ridicată de către client. 
 
Garanţia nu acoperă nereguli rezultând din sau create de conexiunile la sistemele hidraulic, de electricitate sau de aer 
comprimat sau alte instalaţii externe conectate la centrală.  
Defectele având următoarele cauze sunt, de asemenea, excluse din garanţie: 
- funcţionarea necorespunzătoare şi incapacitatea de a respecta prevederile privind întreţinerea; 
- uzura obişnuită. 
 
Garanţia devine nulă şi neavenită în cazul în care centrala este utilizată necorespunzător sau utilizată peste limitele de 
performanţă pentru care a fost concepută. În cazul în care centrala a fost modificată sau forţată, şi în special 
dispozitivele de siguranţă, garanţia devine fără întârziere nulă şi neavenită iar producătorul va fi scutit de răspundere 
oricare ar fi aceasta. Nu se vor admite compensări ale pagubelor pentru non-producţie în cazul în care sistemul este 
oprit şi lăsat în aşteptare şi pe parcursul executării întreţinerii sau reparaţiilor, fie că acestea sunt efectuate în baza 
garanţiei sau contra cost. 
 
Daikin refuză orice răspundere, prezentă sau viitoare, pentru daunele aduse persoanelor, bunurilor sau aparatului  
rezultate din neglijenţa operatorilor, incapacitatea de a respecta instrucţiunile de instalare, utilizare şi întreţinere 
furnizate în acest manual sau din incapacitatea de a respecta regulile privind siguranţa în vigoare în vederea protejării 
sistemului şi a personalului calificat desemnat să utilizeze şi să întreţină aparatul. 
 
Numărul de serie, indicat pe centrală, constituie referinţa primară pentru identificarea produsului şi pentru alte nevoi, 
oricare ar fi acestea. 
 

Condiţiile de mediu 
Centrala a fost concepută pentru a fi utilizată în interiorul staţiilor tehnologice sau în spaţii deschise. Cu toate acestea, 
centrala standard nu poate funcţiona în medii în care există substanţe explozibile, o cantitate mare de praf, un nivel 
ridicat de umiditate sau temperatură, cu excepţia cazului în care centrala a fost expres fabricată la cerere pentru astfel 
de medii. 

 

Contaminarea mediului 
Centrala a fost concepută pentru a funcţiona fără probleme în cele mai variate tipuri de medii şi sectoare (alimentar, 
chimic, farmaceutic, spitale, servicii, mecanică etc.). 
În funcţie de sectorul de funcţionare al instalaţiei şi prin urmare în funcţie de sectorul de întrebuinţare, vor fi respectate 
toate regulile specifice şi toate procedurile necesare ale societăţii vor fi implementate pentru a evita problemele privind 
mediul (un sistem care funcţionează într-un spital sau într-o uzină chimică poate prezenta diverse probleme pe care un 
sistem care funcţionează în alte sectoare nu le ridică,  chiar şi din punct de vedere al eliminării pieselor consumabile, 
filtre etc.; prima versiune ar putea prezenta probleme de natură bacteriologică, spre exemplu).  
Clientul este răspunzător de instruirea şi formarea muncitorilor cu privire la procedurile de urmat şi comportamentul de 
adoptat. 
 

Nivelul de zgomot 
Centrala a fost concepută şi fabricată astfel încât să împiedice apariţia riscurilor cauzate de emisiile de zgomot aerian 
care să depăşească limita inferioară de 80 B(A). Ţineţi seama de faptul că fiecare mediu are propriile caracteristici din 
punct de vedere acustic care pot influenţa în mod considerabil presiunea sunetului emis de centrală în timpul funcţionării; 
este, prin urmare, necesar să ţineţi seama de datele privind nivelul de zgomot furnizate ca o bază de referinţă iar 
cumpărătorul-utilizatorul este răspunzător de efectuarea unor teste de fonometrie la locul instalării şi în condiţii reale de 
utilizare a centralei. 
 

Eliminarea şi distrugerea 
În vederea eliminării ambalajului, consultaţi şi respectaţi legile şi reglementările în vigoare. 
În momentul în care centrala este scoasă din funcţiune sau pentru distrugerea şi eliminarea 
centralei sau a oricărei părţi a acesteia, cumpărătorul-utilizator va respecta legile şi reglementările 
în vigoare în ţara acestuia. 
Toate componentele pot fi reciclate 
 
În privinţa materialelor de izolaţie utilizate în panouri, respectaţi regulile specifice 
aplicabile. 
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Caracteristici generale 
 

Caracteristici privind utilizarea 
Centralele de tratare a aerului sunt utilizate ca o soluţie pentru problemele determinate de temperatura, umiditatea şi 
puritatea aerului atât în medii civile cât şi industriale. 
 
Fiecare centrală este concepută în funcţie de cerinţele tehnice specifice şi cele dimensionale pentru a fi putea fi 
instalată în sectoare cum ar fi: 
 

  SPAŢI I  CIVILE 
  AEROPORTURI  
  BĂNCI  
  SPAŢI I  COMERCIALE 
  HOTELURI  
  MUZEE,  TEATRE,  CINEMATOGRAFE  ŞI  AULE 
  STUDIOURI  DE  TELEVEZIUNE  ŞI  ÎNREGISTRARE 
  BIBLIOTECI  
  CENTRE  DE  PROCESARE  A  DATELOR 

 
Datorită experienţei utile şi îndelungate obţinute în toate sectoarele tehnice, au fost dezvoltate şi fabricate versiuni 
speciale de centrale, cu destinaţii specifice, cum ar fi: 
 

  FARMACEUTICĂ 
  ALIMENTARĂ 
  SPITALE 
  ELECTRONICĂ 
  MARITIMĂ 
  PROCESE  DE  PRODUCŢIE  LA  TEMPERATURI  ŞI  CONTAMINARE  CONTROLATE 

 
Alegerea optimă a fiecărui detaliu, încercarea de a atribui o funcţie fiecărei componente, utilizarea unor materiale 
specifice şi implementarea unor sisteme de construcţie transformă respectul pentru mediu şi economisirea energiei în 
adevărate soluţii tehnologice avansate. 
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Categorie – Dimensiuni 
 

Mărime 
Viteza 2,5 m/s 
debitului de aer 

(m3/h) 

Profil 
mm 

Lăţime  
mm 

Înălţime 
mm 

Profil 
mm 

Lăţime 
mm 

Înălţime 
mm 

1 1,105 40 850 550 60 890 590 

2 1,550 40 900 600 60 940 640 

3 1,980 40 950 650 60 990 690 

4 2,600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3,170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3,550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4,000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4,800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5,560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6,600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7,950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9,320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10,050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13,200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19,200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25,300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31,500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37,000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43,400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51,300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58,000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67,500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78,000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84,700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98,000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111,000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124,000 -- -- -- 60 5990 3000 

 
Fabricarea 
STRUCTURA DE REZISTENŢĂ 
În cazul profilurilor extrudate din aliaje de aluminiu de înaltă rezistenţă, cu dimensiunile de 40x40mm sau 60x60mm; 
piesele sunt asamblate utilizând joncţiuni pe 3 direcţii din nylon întărit cu fibră de sticlă sau aluminiu. Şuruburile 
profilurilor sunt întotdeauna şuruburi cu cap îngropat, cu filet dublu şi cameră, care fac posibilă  fixarea panourilor 
împreună fără şuruburi vizibile în interiorul centralei, nu doar din motive estetice ci şi, mai presus de toate, din motive de 
siguranţă. În cazul în care cineva este nevoit să intre pentru a efectua lucrări de întreţinere sau de curăţenie, persoana în 
cauză poate astfel munci în condiţii de siguranţă totală fără a fi supus riscului de rănire în şuruburile proeminente. 
Interiorul centralei nu prezintă deci protuberanţe sau întreruperi ale profilurilor. 
Baza de sub fiecare secţiune este de asemenea fabricată exclusiv din aluminiu; la cerere poate fi fabricată şi din oţel 
galvanizat sau inoxidabil. 
 
Paginile următoare descriu diferitele profiluri ce pot fi întrebuinţate la construcţia centralei, toate fiind de ultimă generaţie 
şi calitate superioară.  
 
Profilurile utilizate sunt profiluri cu rupere de punte termică fabricate din profiluri duble pentru a elimina trecerea căldurii 
în interiorul şi în afara centralei, în special pentru a împiedica formarea condensului pe suprafeţele exterioare. 
 
Profilurile au de asemenea colţuri interioare rotunjite pentru a facilita curăţarea suprafeţelor din interior, foarte importantă 
în cazul centralelor ce necesită antiseptizare. 
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GARNITURILE DE ETNAŞARE fixate în profil, de forma unui balon, din diverse materiale după caz, asigură 
etanşarea completă a centralei împotriva pătrunderii aerului.  
 

 
 
MÂNERELE de tipul mânerelor antipanică, care permit deschiderea centralei atât din interior cât şi din 
exterior, cu chei de aceeaşi mărime. Fiecare uşă a compartimentului ventilatoarelor este prevăzută cu un 
mâner cu lacăt de siguranţă pentru a permite accesul doar personalului autorizat. Toate mânerele cu lacăt, 
ale aceleiaşi centrale, au aceeaşi combinaţie. La cerere, poate fi furnizată o serie de aparate cu aceeaşi 
combinaţie. 
 
BALAMALELE din aluminiu vopsit. Balamalele au dimensiuni diferite, în funcţie de mărimea/greutatea 
uşilor. La cerere, pot fi furnizate balamale din nylon întărit cu fibră de sticlă. 
 
PANOURILE 
Din oţel de tip panel răsucit. 
Formate din straturi de oţel sub formă de coală care conţin, în versiunea standard, poliuretan injectat la cald cu o 
densitate medie de 45 kg/m3 cu clasa de reacţie la foc 1. 
În cazul în care se solicită vata minerală, Daikin va produce panourile din straturi de fibre de vată minerală fixate şi lipite, 
cu o densitate de 90/100 kg/m3 şi clasa de reacţie la foc 0.  
 
La cerere, poate fi furnizată o centrală cu suprafeţe interioare netede în întregime, fără diferenţe în nivelele profilurilor 
sau ale panourilor, cu dublă căptuşeală, fiecare componentă îmbinându-se perfect cu cealaltă pentru a forma suprafeţe 
perfect continue între panouri şi profiluri. 
În cazul condensului ridicat, în plus faţă de profilurile cu rupere de punte termică, panourile pot fi de asemenea prevăzute 
cu garnituri care să garanteze schimbul de căldură. 
 
Panourile sunt fixate cu şuruburi cu autofiletare inoxidabile în dibluri din plastic. 
Diblurile sunt introduse în panou şi sunt prevăzute cu căpăcele de închidere: 
 

 Oţelul inoxidabil AISI 304 
 Oţel galvanizat la cald 
 Oţel galvanizat la cald cu înveliş de PVC colorat gros de 150–200 microni (oţel plasticizat)  
 Aluminiu neted sau striat 
 Oţel galvanizat la cald pre-vopsit cu o peliculă uscată de 25 ±3 microni pe latura expusă şi o peliculă uscată de 

5 microni pe latura neexpusă. 
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 Oţel galvanizat şi perforat la cald (găuri cu diametrul de 6 mm la interval de 9 mm). Specific compartimentelor 
ventilatoarelor pentru a reduce transmisia zgomotului. 

 
SCHIMB DE CALDURA BOBINA  
Prevăzute cu funcţii specifice în funcţie de tipul şi presiunea fluidelor utilizate, în conformitate cu specificaţiile europene şi 
internaţionale şi cu cele ale producătorilor principali din domeniu. 
Bornele bateriei cu diametrul de 2 inch sunt din alamă iar cele cu diametrul mai mare din oţel inoxidabil. 
Schimb de căldură bobine sunt montate pe glisiere şi pot fi scoase. 
În cazul schimb de căldură bobina cu gaz freon, umplerea acestora, realizată de către instalator, va fi efectuată de către 
personal autorizat, calificat în utilizarea şi manipularea unor astfel de substanţe chimice, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
 
GRUPURILE VENTILATOARELOR 
Fabricate pe o singură structură rezistentă, cu profiluri duble din aluminiu, cu amortizoare de înaltă eficienţă amplasate 
între ventilatoare şi structură, cu ventilatoare motorizate de mărci renumite pe plan naţional, cu un motor fixat 
întotdeauna pe un întinzător de curea cu tijă. 
Acest tip de construcţie permite o minimă diferenţă de nivel între axe (al ventilatorului şi al motorului) pentru a reduce 
presiunea pusă pe structura ventilatorului la punerea în funcţiune.  
Grupul de ventilatoare nu transmite nicio vibraţie structurii centralei, fapt ce poate fi demonstrat clientului atât pe teren 
cât şi în uzină.  
În cazul energiei electrice de până la 3kW, elicele sunt „cu pas variabil”, în timp ce în cazul unor puteri mai mari, elicele 
sunt cu pas fix.  
La cerere, se poate instala o apărătoare de transmisie, formată din plasă metalică, groasă, fixată pe structura grupului şi 
prevăzută cu deschideri corespunzătoare pentru îndepărtarea cilindrului principal utilizând o unealtă în vederea 
verificării. 
Ventilatoarele, aparţinând unor producători renumiţi pe plan naţional, pot fi prevăzute cu palete acţionând pe direcţia 
înainte–înapoi, aspiraţie simplă sau dublă, cu sau fără şurub arhimede, cu transmisie sau angrenare directă. 
 
UMIDIFICAREA 
Toate tipurile de umidificatoare prezintă nivele maxime de eficienţă pentru sistemul de umidificare. 
 
Umidificatoarele pot fi adiabatice sau sub forma unui bloc de umidificatoare sau cu duze şi au următoarele caracteristici: 
- - sub forma unui bloc, cu pompă sau descărcare determinată de gravitaţie, cu un bazin de dimensiune reduse în 
comparaţie cu bazinul principal amplasat dedesubt; aceasta permite unei cantităţi minime de apă să rămână în bazin în 
timp ce întregul sistem de umidificare poate fi îndepărtat pentru curăţarea în exterior a secţiunii containerului fără a fi 
necesar să deconectaţi sistemul hidraulic; 
Sistemul permite de asemenea îndepărtarea, în cazul operaţiunilor de întreţinere curentă, doar a blocului evaporator 
pentru curăţarea sau înlocuirea acestuia. 
Grupul prevăzut cu pompă de recirculare este conceput de asemenea manieră încât să împiedice concentrarea în bazin 
a sărurilor minerale aflate în apă prin intermediul unui bypass conectat la sistemul de descărcare al surplusului de debit. 
Este prevăzut, de asemenea, cu o supapă de reglare a debitului de apă la blocul evaporator. 
- cu duze, întotdeauna prevăzut cu o cameră dublă de umidificare, pentru a împiedica apa pulverizată să intre în 
contact cu pereţii interiori ai panourilor. 
Rampele suportului duzelor sunt produse în întregime din PVC iar duzele, cu funcţie de auto-curăţare, sunt din plastic. 
Pe conducta de intrare a pompei se află un spaţiu corespunzător unui instrument de control (instalat de către societatea 
Daikin la cerere sau de către client). 
Mărimea conductelor este concepută astfel încât să nu existe mari pierderi de sarcină pe circuit, cu posibilitatea de a 
utiliza pompe de putere redusă; toate pompele sunt din oţel inoxidabil. 
Sistemul este fabricat în aşa fel încât să împiedice concentrarea în bazin a sărurilor minerale aflate în apă. 
Grupul este prevăzut cu o supapă de reglare a debitului de apă. 
 
Alte sisteme de umidificare fabricate în mod obişnuit sunt: 
- cu aburi de la magistralele cu un singur distribuitor sau complete cu supape de reglare şi orificii de evacuare a 
condensului şi a aerului descărcat.  
- cu un generator de aburi electric cu electrozi imersaţi 
- cu apă şi aer comprimat 
- de tip ultrasonic 
 
FILTRAREA 
O atenţie deosebită se acordă amplasării filtrelor în secţiunea containerului şi selectării filtrelor, acestea fiind întotdeauna 
filtre aparţinând unor mărci naţionale de renume. Pe lângă sistemul de ancorare de tip comercial, sunt gândite de 
asemenea sisteme superioare, proiectate special pentru a garanta rezultate pozitive ale testelor de etanşare (testul DOP 
pentru filtre absolute, spre exemplu). 
La cerere, sistemele de filtrare pot fi prevăzute cu manometre pentru măsurarea presiunii sau întrerupătoare diferenţiale 
de presiune pentru a împiedica înfundarea. 
Centralele sunt fabricate astfel încât să permită extragerea filtrelor din partea murdară, să favorizeze etanşarea 
sistemului de filtrare şi să împiedice transmiterea prafului şi a contaminatorilor în circuit ulterior înlocuirii. 
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RECUPERAREA DE CĂLDURĂ 
Secţiunile destinate recuperării de căldură sunt prevăzute cu dispozitive de recuperare a căldurii fie statice fie rotative 
pentru flux încrucişat şi cu schimb de căldură bobina cu circuit închis, cu componente aparţinând principalilor producători 
europeni. 
În cazul sistemelor de recuperare a căldurii cu baterie, bazinul superior, la cerere, poate fi fabricat cu o structură 
încorporată, conform unui design exclusivist, completat cu un indicator de nivel pentru a reduce la minim costurile cu 
sistemul.  
 

Piese şi accesorii 
Grilajele  
Acestea pot fi făcute din oţel vopsit, oţel galvanizat sau aluminiu, rezistente la ploaie sau cu plasă pentru a proteja 
centrala împotriva păsărilor. 
 
Tâmplăria interioară 
Suporturile filtrelor, suporturile schimb de căldură bobine şi toată tâmplăria interioară este din oţel galvanizat de calitate. 
În funcţie de necesitate, pentru a asigura compatibilitatea cu instalaţiile şi la cerere, acestea pot fi şi din oţel inoxidabil 
sau aliaj de aluminiu. 
Sudura prezintă nervuri continue şi este realizată într-o atmosferă de gaz inert: toate sudurile, cu nervuri continue sau 
întrerupte, sunt protejate de o vopsea pe bază de zinc. 
 
Bazinele de colectare a condensului 
Din oţel galvanizat, la cerere din aliaj de aluminiu sau oţel inoxidabil. 
 

Joncţiunile anti-vibraţii 
La cerere, conexiunile la canalele conducătoare la centrală pot fi prevăzute cu flanşe din PVC îmbrăcat în poliester. 
 
Acoperişul 
Centralele instalate în spaţii deschise pot fi prevăzute suplimentar cu un acoperiş din oţel galvanizat, aluminiu sau oţel 
inoxidabil. 
 
Transmisia 
Elice din fontă cu una sau mai multe caneluri, fixate printr-o bucşă conică. 
Scripeți cu pas variabil pentru puteri ale lui nu mai mult de 3 kW. 
 

Amortizoarele de zgomot 

Cu caneluri şi partiţii cu grosimea de 100, 200 sau 300 mm,  în general cu o pas de 100 mm între partiţii sau cu un pas 
calculat în funcţie de necesităţile specifice ale clientului.  

Materialele şi finisajul utilizate sunt cele indicate de client (PVC protector/peliculă Melinex – plasă protectoare) 
 

Iluminatul 
Centrala poate fi prevăzută cu una sau mai multe lumini de joasă tensiune, amplasate în interior, pe pereţii superiori. 
Luminile sunt aprinse prin intermediul unui întrerupător extern situat lângă uşa de acces la spaţiul în cauză şi permit, prin 
intermediul unui hublou pe uşă, observarea întregului spaţiu interior pentru a putea efectua operaţiunile de înlocuire şi 
întreţinere în condiţii totale de siguranţă. Cumpărătorul-utilizatorul va monta, din proprie iniţiativă, lumini corespunzătoare 
în încăperile în care va fi exploatată unitatea, în conformitate cu regulile în vigoare şi cu directivele Comunităţii 
Europene. 

Iluminat recomandat: 300 Lux 
 
Accesorii furnizate la cerere 
  Fereast ra pentru  ver i f icare  sub formă de hub lou,  cu s t ic lă dub lă  d in  po l icarbonat  rez is ten t  

la  razele UV,  cu o  garn i tură  de e tanşare  ş i  s is tem de f i xare in tern ;  
  Pasa j  in ter ior ;  
  Comandă servo pent ru obtura toare;  
  Încă lz i toare ant i - îngheţ  pent ru baz inele de umidi f icare ;  
  Inst rument pent ru  pres iune –  manometru  etc .  
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Nomenclatura 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A AHU 
 
D Daikin  
 
S Standard 
N Non standard 
C Standard cu comenzi 
K Non-standard cu comenzi 
T Modular cu comenzi Plug & Play (Conectare şi Funcţionare) 
 
01 Mărimea 1 
27 Mărimea 27 
 
D Double Deck (punte dublă)  
A D.D. Placă HRS (doar pentru unitate modulară stânga) 
B D.D. Roată HRS (doar pentru unitate modulară stânga) 
E D.D. Placă HRS (toate seriile şi unitate modulară dreapta) 
F D.D. Roată HRS (toate seriile şi unitate modulară dreapta) 
G D.D. Condensatoare de suprafaţă HRS 
H Orizontal  
L Orizontal cu 2 ventilatoare 
M Orizontal cu 2 ventilatoare şi un condensator de suprafaţă HRS 
S Lateral 
T Lateral placă HRS 
U Lateral roată HRS 
W Lateral condensatoare de suprafaţă HRS 
V Vertical 
 
A Plat – poliuretan – 25 mm  
B Plat – vată minerală – 25 mm  
C Treaptă – poliuretan – 42 mm (toate seriile şi unitate modulară prevopsită) 
D Treaptă – vată minerală – 42 mm (toate seriile şi unitate modulară prevopsită) 
E Plat – poliuretan – 46 mm  
F Plat – vată minerală – 46 mm  
G Treaptă – poliuretan – 62 mm 
H Treaptă – vată minerală – 62 mm  
I Plat – poliuretan – 50 mm (Marea Britanie) 
J Treaptă – vată minerală – 50 mm cu margine de plastic (Marea Britanie) 
K Treaptă – poliuretan – 50 mm cu margine de plastic (Marea Britanie) 
L Panou DS – poliuretan – 25 mm (uşor) 
M Panou DS – poliuretan – 50 mm (uşor) 
R Treaptă – poliuretan – 42 mm – Aluzinc® (doar pentru unitatea modulară) 
S Treaptă – vată minerală – 42 mm – Aluzinc® (doar pentru unitatea modulară) 
 
 
W Apă 
D Expansiune directă 
S Abur 
U Expansiune directă cu abur 
T Abur şi apă 
V Expansiune directă cu apă 
Z Abur, expansiune directă cu apă 
N Fără schimb de căldură bobină sau doar schimb de căldură bobine electrice sau gaz 
 
 
1 Produs în Italia 
2 Produs înUK 
 
 
 
14 Anul de fabricaţie: 2014 
 
0001 Numărul proiectului 
 
001 Numărul de centrale cuprinse în proiect 
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Directive de referinţă 
Daikin îşi desfăşoară activitatea de producţie  în conformitate cu standardele: 
 

1. Directiva CEE/2006/95 Joasă tensiune 
2. Directiva CEE/2006/42 Siguranţa maşinilor 
3. Directiva CEE/2004/108 Compatibilitatea electromagnetică 

 
 
Service-ul 
Daikin poate oferi clienţilor servicii pre şi post vânzare cu privire la nivelele înalte de pe piaţă chiar de la bun început. 
Societatea Daikin are în vedere în detaliu caracteristicile specifice ale sistemului, oferind clienţilor siguranţă în legătură 
cu alegerea şi asistenţa în toate etapele. 
 
Daikin expediază schiţele de execuţie în 3 zile lucrătoare de la definitivarea comenzii.  
 
Daikin livrează centrala în decurs de 4-5 săptămâni de la aprobarea schiţelor de execuţie de către client. 
 
Centrala poate fi asamblată pe loc, în funcţie de necesităţile clientului, caz în care societatea Daikin oferă asistenţă 
societăţii responsabile cu instalarea prin intermediul personalului său calificat. 
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Caracteristici tehnice, specificaţii şi performanţe 
 

Caracteristici tehnice 
CENTRALA  A  FOST  CONCEPUTĂ  LA  CEREREA  EXPRESĂ  A  CLIENTULUI  PRIN  ADOPTAREA  

PARAMETRILOR  TEHNICI  COMUNICAŢI .  
 
OBSERVAŢIE:  
CU  EXCEPŢIA  CAZULUI  ÎN  CARE  SE  SPECIFICĂ  ANTICIPAT,  CENTRALA  NU  ESTE  COCNEPUTĂ  

PENTRU  A  TRATA  AERULUI  SUPUS  RISCULUI  DE  EXPLOZIE.  
 
DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI ALE CENTRALEI 
CARACTERISTICI  PRIVIND AMBALAREA 
 
 
L IVREAREA  SE  REALIZEAZĂ  CONFORM  SPECIFICAŢI IOR  DIN  LISTA  DE  COLISAJ  
 

Caracteristici specifice şi performanţe 
Conform f işe lo r  tehnice expedia tă  în  etapa de def in i t i vare a  comenz i i .  
 
Conform sch i ţe lor  de execuţ ie contrasemnate de  căt re  c l ient .  
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Activităţi preliminare 
 
Operaţiunile de încărcare şi descărcare 
Cu toate că centralele de tratare a aerului sunt fabricate din materiale de primă clasă şi în conformitate cu criteriile de 
siguranţă şi rezistenţă, acestea necesită anumite precauţii în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare şi transport. 
 
Anterior expedierii, personalul calificat va verifica dacă centrala şi componentele acesteia sunt perfect intacte şi curate. 
 
Centralele sunt în mod normal expediate fără ambalaj şi împărţite pe module, care vor fi instalate la locaţia de 
exploatare. Toate informaţiile necesare pentru asamblarea compartimentelor centralei sunt furnizate, corespunzător 
protejate, în interiorul unui compartiment al centralei.  
 
Fiecare modul sau monobloc este prevăzut cu puncte de ridicare, găuri la bază pentru introducerea unor tuburi auxiliare 
care trebuie fixate cu puncte de ancorare corespunzătoare.  
 
Persoanele responsabile de descărcarea, manipularea şi poziţionarea compartimentelor din care este formată centrala 
vor acţiona cu grijă pentru a evita provocarea defecţiunilor de orice fel. Acestea se vor informa de asemenea  cu privire 
la dimensiunile indicate în schiţele (G.A.) secţiunilor pentru a manipula compartimentele centralei utilizând echipamente 
adecvate. 
 
Este esenţială respectarea următoarelor reguli: 
 
1. În cazul în care descărcaţi compartimentele cu un motostivuitor, echilibraţi greutatea pe braţul acestuia în funcţie de 

poziţia baricentrului şi asiguraţi-vă că acestea nu se ciocnesc de bază sau de panouri. 
2. În cazul în care descărcaţi compartimentele utilizând o macara, echilibraţi greutatea şi ancoraţi centrala cu frânghii, 

ulterior introducerii barelor de ridicare,  şi protejaţi punctele de contact dintre centrală şi frânghii. (Barele de ridicare 
se vor introduce în găurile situate pe colţurile bazei şi vor avea dimensiunile corespunzătoare pentru a putea suporta 
greutatea compartimentelor iar capetele barelor vor fi închise mecanic pentru a împiedica alunecarea acestora din 
găuri – consultaţi schiţa). 

3. În cazul în care compartimentele sau centrala sunt/este prevăzute/prevăzută cu un acoperiş suspendat, utilizaţi 
distanţiere din lemn între sistemele de ancorare (consultaţi schiţa). 

4. Nu ridicaţi, împingeţi sau trageţi compartimentele de colectorul de schimb de căldură bobina, tija motorului sau 
obturatoare sau de alte protuberanţe care nu constituie parte integrantă a structurii de rezistenţă.  

5. Deplasaţi compartimentele prin alunecare pe tuburi sau în orice altă situaţie, pe suprafeţe netede. 
6. Nu permiteţi ca centralele să fie lovite violent şi nu răsturnaţi compartimentele din niciun motiv, oricare ar fi acesta.   
7. Nu călcaţi şi nu aşezaţi greutăţi pe compartimente sau centrale. 
8. Toate mijloacele de ridicare întrebuinţate vor corespunde greutăţii compartimentelor. 
 

                
             Ridicarea cu frânghii                                         Ridicarea şi mutarea cu motostivuitorul 
 

Ridicarea – Mutarea şi depozitarea – Transportul 
DIVERSELE COMPARTIMENTE ALE CENTRALEI VOR FI RIDICATE UTILIZÂND ECHIPAMENTE ÎN 
CONFORMITATE CU LEGILE ŞI STANDARDELE TEHNICE DE REFERINŢĂ DIN ŢARA ÎN CARE CENTRALA VA FI 
INSTALATĂ ŞI DE CĂTRE PERSONALUL CALIFICAT CONFORM STANDARDELOR  DIN ŢARA ÎN CARE CENTRALA 
VA FI INSTALATĂ. 
 

AVERTISMENTE ŞI PRECAUŢII PRIVIND SIGURANŢA 
 

▲ În timpul dezambalării şi instalării, purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie adecvate. 
 

RIDICAREA 
▲ Se recomandă efectuarea operaţiunilor de ridicare sub supravegherea directă a unui mecanic de întreţinere calificat. 
▲ Nu utilizaţi niciodată două mijloace de ridicare simultan. 
▲ Nu staţi sub greutăţi suspendate. 
▲ În cazul în care utilizaţi cabluri din oţel, legaţi întotdeauna bucla de la capăt la tubul de ridicare. 
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▲ În cazul în care utilizaţi cabluri din oţel, nu permiteţi ca acestea să formeze curbe ascuţite. 
▲ Utilizaţi frânghii de lungime corespunzătoare astfel încât unghiul dintre frânghii şi planul orizontal să fie întotdeauna 

mai mare de 45o. 
▲ În cazul în care acoperişul centralei este prevăzut cu şuruburi cu cap inel, utilizaţi-le. Într-un astfel de caz,  verigile 

de la capetele frânghiilor vor fi rotite cu mâna şi poziţionate în direcţia în care acţionează frânghiile. 
MUTAREA ŞI DEPOZITAREA 
▲ În cazul în care centrala trebuie mutată sau temporar depozitată din orice motiv, aşezaţi întotdeauna suporţi între 

centrală şi pământ (lamele din lemn) 
 

    AVERTIZARE 
 
Unitatea trebuie să fie ridicat cu cea mai mare atenţie şi îngrijire. 
Evita ciocnirea violentă când ridicare şi unitatea lift foarte încet, o ţine perfect orizzontal. 
 

TRANSPORTUL 
▲ Verificaţi întotdeauna dacă dimensiunile mijloacelor de transport corespund dimensiunilor bunurilor ce urmează a fi 

transportate. 
▲ Fixaţi centrala sau compartimentele acesteia de suprafaţa mijlocului de transport cu icuri, lamele din lemn) şi legaţi 

strâns piesele care nu pot fi ancorate de suprafaţa camionului pentru a asigura stabilitatea compartimentelor şi a 
evita pericolul răsturnării.  

▲ În cazul în care transportul se realizează în containere pentru transportul pe mare,   compartimentele vor fi corect 
poziţionate şi bine ancorate pentru a evita distrugerea determinată de mişcările navei. Fiecare container va indica în 
mod clar punctele de ancorare şi ridicare, greutatea maximă admisă şi greutatea reală. 

 

Depozitarea şi păstrarea temporare până la sosirea la destinaţie 
Pentru a evita distrugerea în cazul transportului intermediar al centralei sau a componentelor acesteia, se vor lua şi 
respecta următoarele măsuri: 
 
 Păstraţi coletele livrate într-un spaţiu acoperit, închis şi uscat. 
 Fiecare depozitare se va efectua, dacă este posibil, menţinând coletele livrate amplasate pe un suport cu o înălţime 

de aproximativ 100 mm. 
 A Verificaţi întotdeauna numărul coletelor livrate şi confruntaţi-l cu LISTA DE COLISAJ (PACKING LIST). 
 
În momentul sosirii la destinaţie verificaţi starea de conservare a centralei: în cazul în care descoperiţi o 
defecţiune, comunicaţi-o imediat în scris (pe lista de colisaj) transportatorului şi constructorului naval; în cazul 
în care nu există defecţiuni, continuaţi şi exploataţi centrala cu grijă şi atenţie.  
 

Poziţionarea centralei şi asamblarea componentelor 
Anterior amplasării centralei în locaţie, pregătiţi o platformă sau un fundament adecvată/adecvat pe care să aşezaţi şi să 
instalaţi unitatea. 
Pentru dimensiuni şi greutăţi, consultaţi schiţa anterior expediată sau specificaţiile tehnice.  
Ulterior aşezării centralei conform specificaţiilor din proiect, asiguraţi-vă că centrala este dreaptă şi ancorată de pământ 
(echipamentul pentru ancorare nu este inclus în pachet). Asiguraţi-vă că centrala este perfect dreaptă corectând poziţia 
suporturilor, dacă este necesar. 
Zona aleasă pentru instalare va permite existenţa unui spaţiu suficient în jurul centralei pentru îndeplinirea în mod 
confortabil şi în condiţii de siguranţă a operaţiunilor de instalare şi întreţinere succesivă, inclusiv înlocuirea 
componentelor interioare (ca de exemplu îndepărtarea schimb de căldură bobina schimbătorului de căldură, a filtrelor, a 
blocului evaporator, ...) consultaţi schiţa. 
 
Nu este necesară amplasarea de materiale anti-vibraţii între centrala şi pardoseală: piesele mobile sunt dinamic 
izolate de structură. 
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Connections and inspection side Latura cu conexiuni şi de verificare 
 
În cazul în care unitatea este formată din module/compartimente, asamblarea se va realiza în conformitate cu schemele 
grupurilor din documentul grafic şi se vor efectua activităţile indicate mai jos: 
 
 Fixaţi pachetul adeziv furnizat împreună cu centrala de-a lungul întregii suprafeţe de contact, pe o singură parte iar 

apoi aşezaţi compartimentele aproape unul de celălalt fără lovituri violente. 
 Introduceţi toate şuruburile de legătură furnizate împreună cu centrala şi treceţi la asamblarea modulelor. 
 Strângeţi toate şuruburile de legătură intrând în interiorul centralei prin uşile mici prevăzute pentru a putea efectua 

verificările, dacă există suficient spaţiu sau îndepărtând panourile fixate, adiacente punctelor de legătură; strângeţi 
celelalte şuruburi, capetele bolţurilor şi orice altceva este necesar a fi strâns şi care a fost demontat anterior. 

 Refixaţi cu atenţie panourile îndepărtate anterior. 
 

Pregătirea pentru instalare 
În vederea  pregătirii unităţii pentru instalare, sunt necesare următoarele: sursă de alimentare cu energie, sursă de 
alimentare cu apă şi conectarea la apa pentru încălzire/răcire şi conectarea la sistemul de alimentare cu aer comprimat. 
Pentru alimentarea cu energie electrică, este necesar un cablu electric îngropat + cu neutru+ trifazat cu o secţiune 
corespunzătoare pentru absorbţia electricităţii şi în conformitate cu regulile în vigoare. 
 Pentru alimentarea cu apă şi conectarea la circuitele hidraulice, sunt necesare conducte de mărimi adecvate debitelor 
prevăzute care vor fi amplasate în vecinătatea colectoarelor. 
Pentru conectarea la circuitul de aer comprimat, sunt necesare tuburi cu secţiuni şi caracteristici adecvate performanţei 
proiectate a sistemului care vor fi amplasate în poziţiile corespunzătoare. 
Locaţia de instalare va avea un sistem de drenare adecvat pentru debitul evacuat de apă pentru cazurile de defectare 
accidentală a conductelor care transmit fluidele în centrală. 
 
Anterior punerii  în funcţiune a s istemului , este obl igator iu să efectuaţi  următoarele operaţiuni : 
 
 Eliberaţi dispozitivele pentru blocarea ventilatoarelor, dispozitive întotdeauna prezente atunci când există 

amortizoare cu arc; 
 Verificaţi conexiunile la conductele de intrare şi de ieşire a fluidelor din baterie pentru a vă asigura că sunt corect 

cuplate; 
 Eliberaţi aerul din schimb de căldură bobine; 
 Asiguraţi-vă că toate conductele de drenare a apei sunt prevăzute cu sifoane corespunzătoare; 
 Instalaţi electro-pompa compartimentelor de umidificare cu gura de aspiraţie de sub aripă; 
 Fixaţi o joncţiune anti-vibraţii între centrală şi canalizare; 
 Verificaţi dacă şuruburile şi bolţurile sunt bine strânse (în speciale cele pentru ancorarea motoarelor, ventilatoarelor 

şi elicelor); 
 Verificaţi dacă suporturile anti-vibraţii şi accesoriile diverse sunt intacte; 
 Îndepărtaţi materialele străine şi mizeria din interiorul compartimentelor; 
 Verificaţi întinderea curelelor de transmisie ale motoarelor. 
 

Semne – PPD - Instruirea 
Centrala este prevăzută cu semne de avertizare electrice specifice pe uşile de acces în compartimentele motoarelor. 
 
Responsabilitatea cumpărătorului: centrala va fi echipată, în repartizarea sarcinilor, cu semne corespunzătoare care 
să indice următoarele: 
Este interz isă îndepărtarea apărătoarelor  
Este interz isă curăţarea părţ i lor mobi le  
Este interz isă repararea-reglarea în  t impul  deplasări i  
 
În plus, încăperea în care va fi instalată centrala va fi prevăzută cu următoarele semne generale, specifice 
caracteristicilor încăperilor şi zonelor de muncă: 
Zgomot – mişcare –zone periculoase – cale de salvare – etc. 
 
DISPOZITIVE DE PROTECŢIE A PERSOANELOR 
În vederea exploatării centralei, sunt recomandate dispozitive de protecţie a persoanelor adaptate scopului în care sunt 
utilizate, în conformitate cu criteriile şi instrucţiunile societăţii. 
În vederea întreţinerii centralei, pe lângă recomandările de mai sus, sunt recomandate dispozitive de protecţie 
suplimentare: încălţăminte de protecţie, mănuşi, îmbrăcăminte corespunzătoare, adaptate întotdeauna scopului în care 
sunt utilizate şi în conformitate cu instrucţiunile societăţii. 
 
INSTRUIREA 
Cumpărătorul -ut i l izatorul  centra le i  va asigura instrui rea corespunzătoare operatori lo r  
desemnaţi  să exploateze centra la .  
 
OPTIONAL 
După cum s-a convenit, personalul tehnic al producătorului poate asigura o instruire suplimentară operatorilor în cauză 
prin supervizarea directă a acestora.  
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Conexiunile – Funcţionarea şi utilizarea 
 
Conexiunile electrice 
Conexiunile electrice depind de sistemul electric al design-ului, prin urmare utilizatorul/instalatorul va asigura acelaşi 
sistem. 
Mai jos sunt prezentate anumite indicaţii şi date tehnice ce se vor respecta în momentul efectuării  
conexiunilor. 

 
LINIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ VA FI  PREVĂZUTĂ CU UN ÎNTRERUPĂTOR 
CU CHEIE CARE VA FI  ÎNDEPĂRTAT ÎN MOMENTUL ÎN CARE ALIMENTAREA ESTE 
ÎNTRERUPTĂ PENTRU REALIZAREA OPERAŢIUNILOR ŞI  CARE VA FI  ÎNLOCUIT DOAR 
ULTERIOR F INALIZĂRI I  OPERAŢIUNILOR.  
 
Anterior conectării, asiguraţi-vă că: 
 
 Tensiunea şi frecvenţa din reţeaua de alimentare corespund parametrilor centralei. 
 Sistemul de electricitate, la care va fi conectată centrala, este dimensionat corespunzător la curentul electric nominal 

ce urmează a fi instalat. 
 
Ulterior efectuării conexiunilor, asiguraţi-vă că: 
 
 Conectarea la pământ este suficientă (utilizând un instrument special). O conectare incorectă, ineficientă sau 

incompletă a circuitului la pământ încalcă reglementările privind siguranţa şi reprezintă o sursă de pericol  şi poate 
dăuna instalaţiilor centralei. 

 Direcţia de rotaţie a motorului este corectă; în caz contrar, inversaţi conectarea celor doi conductori de alimentare la 
terminalele de intrare. 

 Conexiunile motorului şi absorbţia curentului de către motor sunt corecte. 
 
 
CONEXIUNI PENTRU PORNIREA DIRECTĂ 
 
Cea mai simplă modalitate de pornire a unui motor electric este de a îl conecta direct la reţeaua de alimentare. 
Această metodă este însă limitată datorită curentului (de vârf) înalt de pornire; acest tip de pornire este recomandat în 
cazul puterilor de până la 5,5kW şi în care sunt instalate serii de motoare trifazate de 220/380 V în 4 poli. 
 

Pornirea prin conexiune stea/triunghi 
În cazul în care curentul de pornire al motorului îl depăşeşte pe cel admis de reţeaua de alimentare, pornirea se poate 
realiza printr-o conexiune stea sau triunghi. În acest scop, se vor instala motoare cu tensiune dublă 380/550 V, 
permiţând astfel funcţionarea normală a motoarelor la 380 V (conexiune triunghi) şi pornirea la 660 V (conexiune stea). 
Această modalitate de pornire reduce curentul la pornire la aproximativ 30% din curentul la pornirea directă. 
 

Date de natură electrică 
Tensiunea de alimentare efectivă a utilizatorului nu va fi diferită cu mai mult de 10% faţă de tensiunea obişnuită 
prevăzută. 
Diferenţele mari de tensiune vor dăuna atât utilizatorilor cât şi sistemului electric şi vor determina funcţionarea 
defectuoasă a ventilatoarelor şi apariţia zgomotelor.  
Este deci foarte important să vă asiguraţi că toate valorile de tensiune reale corespund valorilor nominale. 
 
Schemele de funcţionare şi de curent pentru conexiunea motoarelor în 2/4 poli şi în 4/8 poli, a motoarelor în 4/6 poli şi 
pentru conexiunile triunghi/stea sunt prezentate mai jos.  
Schemele sunt informative şi pot fi modificate sau completate după dorinţa proiectantului. 
 

  ATENŢIE 
 
Toate conexiunile electrice la maşină trebuie să fie efectuată în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare. 
Toate activităţile de instalare, management şi întreţinere trebuie să fie efectuate de personal calificat. 
Se referă la schema electrică specifice pentru masina care le-aţi achiziţionat şi care a fost trimis cu unitatea. 
În cazul în care schema de conexiuni nu apar pe maşină sau ar trebui să fi fost pierdut, vă rugăm să contactaţi cel mai 
apropiat producătorul, care va trimite o copie. 
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Conexiunea la sistemul de aer comprimat 
T  CONECTAREA  VA  FI  EFECTUATĂ  DE  CĂTRE  PERSONALUL  SPECIALIZAT.  
 

Conexiunea la canalizare 
Centralele de tratare a aerului permit conectarea la canalizarea aerului prin intermediul unor joncţiuni anti-vibraţii flanşate 
cu închizătoare calibrate; în cazul în care aceste piese nu sunt livrate împreună cu centrala, le puteţi lega prin conectare 
directă la centrală, având grijă să introduceţi un sistem anti-vibraţii adecvat între centrală şi canal. 
 

Pentru a optimiza conectarea la canalizare, este necesar: 
- să curăţaţi suprafeţele de legătură dintre canal şi centrală; 
- să fixaţi o garnitură pe flanşe pentru a împiedica infiltrarea aerului; 
- să strângeţi bine şuruburile de conectare; 
- să aplicaţi silicon pe garnituri pentru a optimizarea etanşarea. 
 

În cazul în care conectarea se face utilizând joncţiuni anti-vibraţii, la finalizarea asamblării, nu strângeţi joncţiunile pentru 
a evita cauzarea unor distrugeri şi transmiterea vibraţiilor.  
 

Pentru a garanta etanşarea conexiunilor şi starea intactă a structurii centralei, luaţi toate măsurile necesare pentru a 
împiedica greutatea structurii de canalizare să apese pe conexiuni şi pentru a susţine canalizarea cu braţe de susţinere 
corespunzătoare.  
 

Conexiunea la sistemul hidraulic 
CONECTAREA  VA  FI  EFECTUATĂ  DE  CĂTRE  PERSONALUL  SPECIALIZAT.  
 

CONEXIUNEA  schimb de căldură bobine PENTRU SCHIMBUL DE CĂLDURĂ 
Pentru a evita distrugerea bateriei pentru schimbul de căldură din apropierea joncţiunii dintre colectorul din oţel pentru 
intrarea lichidului şi circuitele din cupru, este necesar: 
 

- La fixarea conductelor în sistem, să strângeţi cu forţă în direcţia opusă terminalului schimb de căldură bobina, 
utilizând o cheie articulată. 

- Să pregătiţi braţe de susţinere pentru a sprijini conductele de legătură; greutatea conductelor nu trebuie să apese 
pe colectoare. 

 

Bobina pentru schimbul de căldură 
Pentru a asigura schimbul optim de căldură al bobina, este necesar: 
- Anterior conectării schimb de căldură bobine la reţea, să SPĂLAŢI schimb de căldură bobine. 
- Ulterior instalării corecte, aerul din sistemul hidraulic să fie complet eliminat cu ajutorul unor supape specifice. 

 

Pentru a permite îndepărtarea uşoară a bobina pentru schimbul de căldură în vederea efectuări i 
întreţinerii: 
- Conectarea la reţea se va face de aşa manieră încât să permită scoaterea afară a schimb de căldură bobina. 
- Vor fi prevăzute SUPAPE DE ÎNTRERUPERE pentru a deconecta schimb de căldură bobine de la circuitul 

hidraulic. 
- Ulterior instalării, va fi fixată o SUPAPĂ pe colectorul inferior al bateriei care să permită drenarea completă şi o altă 

supapă pe colectorul superior care să permită eliberarea aerului din baterie. 
 

Schimbul normal de căldură al unei schimb de căldură bobine pentru apă atât pentru încălzire cât şi pentru răcire şi cu 
expansiune directă se produce ÎMPOTIRVA CURENTULUI debitului de aer tratat; conectaţi conductelor urmând 
indicaţiile de pe plăcuţele fixate pe panoul centralei. 
 

SCHIMB DE CALDURA BOBINA ALIMENTATE CU APĂ 
Schimb de căldură bobina vor fi instalate cu conducte orizontale. 
Conductele circuitului vor avea dimensiunile rezultate în urma calculării debitului de apă necesar pentru a obţine 
randamentul de căldură prevăzut în proiect. 
Nu permiteţi ca greutatea conductelor să apese pe ataşamentele schimb de căldură bobina; montaţi braţe şi sisteme de 
ancorare corespunzătoare.  
Pentru a împiedica distrugerea schimb de căldură bobina determinată de gheaţă, în circuitul de apă va fi introdus un lichid 
antigel sau va fi complet golit dacă temperatura aerului scade sub 3o C. 
În procesul de încălzire, eventualele opriri ale ventilatoarelor ar putea cauza supraîncălzirea aerului din centrală, ceea ce 
ar afecta funcţionarea motoarelor, sistemele de susţinere, izolaţia şi piesele din materiale sintetice.  Pentru a evita 
această problemă, sistemul va fi reglat astfel încât trecerea apei să fie întreruptă în cazul în care ventilatoarele nu 
funcţionează.  
 

SCHIMB DE CALDURA BOBINA ALIMENTATE CU ABUR 
Schimb de căldură bobina sunt prevăzute cu conducte înclinate în direcţia de descărcare a condensului. 
Conductele circuitului vor avea dimensiunile rezultate în urma calculării debitului de abur necesar pentru a obţine 
randamentul de căldură prevăzut în proiect (asiguraţi-vă că presiunea aburului este cea indicată în proiect pentru a 
împiedica producerea unor distrugeri ireparabile în cazul în care presiunea, şi prin urmare temperatura, nu sunt 
compatibile cu materialele alese). 
Nu permiteţi ca greutatea conductelor să apese pe ataşamentele schimb de căldură bobina; montaţi braţe şi sisteme de 
ancorare corespunzătoare.  
Pentru a împiedica distrugerea schimb de căldură bobina, accesoriile (supapa de reglare, oala de descărcare a 
condensului, supapa de întrerupere) au dimensiunea corespunzătoare pentru a asigura presiuni şi debite eficiente. 
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În plus, aburul de intrare va fi saturat şi uscat pentru a evita pătrunderea condensului şi producerea loviturilor de berbec 
hidraulic. 
Pentru a evita formarea unui vid în interiorul schimb de căldură bobina în apropierea tuburilor cu modulaţie şi a oalei de 
descărcare a condensului, montaţi o supapă anti-vid în locul prin care intră aburul. 
Pentru a evita supraîncălzirea pieselor centralei, debitul de abur va fi întrerupt în cazul în care ventilatoarele nu 
funcţionează. 
 

SCHIMB DE CALDURA BOBINA CU EXPANSIUNE DIRECTĂ 
Schimb de căldură bobina sunt instalate cu conducte orizontale. 
După finalizarea asamblării sistemului de răcire general, conectaţi-l la schimb de căldură bobina după cum urmează: 

 Tăiaţi colectorul 
 Îndepărtaţi capacele de protecţie ale distribuitorului 

ASIGURAŢI-VĂ CĂ UMIDITATEA ŞI MIZERIA NU PĂTRUND ÎN SCHIMB DE CALDURA BOBINA. 
 

Sistemul de conducte va fi conectat la ataşamentele schimb de căldură bobina prin sudura în bronz  şi azot sub formă de 
anhidridă va fi pompat în conducte pentru a împiedica ruginirea. 
Este necesară montarea unor valve de expansiune termostatice, supape de întrerupere, filtrele de deshidratare şi ferestre 
pentru verificări. 
Conductele pentru aspiraţia lichidului vor  fi dimensionate astfel încât să corespundă capacităţii prevăzute astfel încât să 
asigure circularea uleiului chiar şi atunci când schimb de căldură bobina funcţionează la capacitate minimă. 
Pentru a împiedica blocarea uleiului din agentul frigorific în schimb de căldură bobina, agentul frigorific gazos va avea o 
viteză de peste 6m/sec în compartimentele verticale şi cel puţin 2,5 m/sec în compartimentele orizontale. 
În timpul funcţionării la capacitate medie, vitezele vor scădea şi prin urmare este foarte important să montaţi sifoane 
corespunzătoare pentru ulei în circuit şi o conductă de aspiraţie înclinată. 
 

Conexiunile hidraulice ale compartimentelor umidificatoare cu bloc alveolar sau 
duze de pulverizare 
Dispunerea conexiunilor hidraulice vor permite îndepărtarea uşoară a blocului evaporator sau rampei de distribuţie. 
 

Conductele de descărcare şi de deversare vor fi echipate cu sifoane şi nu vor fi direct conectate la conducta de 
descărcare care duce la canalul colector. 
Această operaţiune prezintă o foarte mare importanţă deoarece are ca scop împiedicarea revărsării bazinului, ceea ce ar 
duce la inundarea instalaţiei şi a locaţiei de instalare. 
 

În cazul conexiunilor hidraulice la reţeaua de alimentare, se recomandă instalarea următoarelor: 
- O supapă de întrerupere 
- un filtru 
- un dispozitiv pentru presiune 
- o supapă de reglare care să permită de asemenea deconectarea de la sistemul de umidificare 
 

Umidificarea cu bloc alveolar 
Anterior punerii în funcţiune, verificaţi dacă blocul alveolar a fost corect instalat. 
 

La prima pornire, verificaţi dacă blocul alveolar este  uniform umezit; în cazul în care observaţi picături de apă pe 
suprafaţa acestuia, debitul obişnuit de apă va fi reglat de la robinetul corespunzător. 
 

Umidificarea cu pompă de recirculare 
Anterior punerii în funcţiune, pentru a evita distrugerea pompei, verificaţi dacă: 
- conexiunile electrice au fost corect efectuate, conform reglementărilor în vigoare; 
- bazinul este perfect curat şi nu conţine reziduuri provenite de la instalare şi care ar putea determina înfundarea 

pompei; 
- nivelul apei din bazin rămâne la 15–20 mm sub nivelul de supradebit. În cazul în care  există prea puţină apă în 

bazin, motorul pompei se va supraîncălzi; în cazul în care există prea multă apă în bazin, există riscul revărsării 
acestuia ceea ce ar duce la inundarea instalaţiei şi a locaţiei de instalare. 

 

Umidificarea ultrasonică, cu abur (electrozi imersaţi) şi cu aer comprimat 
În cazul centralelor prevăzute cu tipurile de sisteme de umidificare de mai sus, consultaţi manualul furnizate împreună cu 
sistemul de umidificare. 
 

Umidificarea cu abur cu elemente imersate 
Pentru a asigura funcţionarea sistemului, este necesar să: 
- conectaţi elementele la sursa de energie conform reglementărilor în vigoare; 
- conectaţi umidificatorul la reţeaua de alimentare; acesta va fi prevăzut de asemenea cu o supapă de întrerupere 

pentru a deconecta compartimentul umidificator de la reţea; 
- conectaţi conducta de supradebit la conducta de descărcare pentru a împiedica inundarea în cazul funcţionării 

defectuoase a flotorului de indicare a nivelului apei. 
 

Anterior punerii în funcţiune a sistemului de umidificare, este de asemenea necesar să: 
- verificaţi funcţionarea corectă a microîntreruptorului care, pentru a proteja elementele, întrerupe curentul atunci 

când nivelul apei scade sub nivelul setat; 
- verificaţi nivelului real de plutire al apei, pentru a evita revărsarea apei din bazin. 
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Descărcarea şi sifoanele 
Anterior poziţionării centralei, este necesar să vă asiguraţi că există suficient spaţiu pentru instalarea sifoanelor şi a 
conductei de descărcare.  
Centralele de tratare a aerului sunt prevăzute cu o conductă de descărcare cu filet în aproprierea compartimentelor 
umidificatoare şi a schimb de căldură bobina pentru răcire care iese în afară pe lateral pe o distanţă de 80mm. 
Pentru a permite evacuarea normală a apei, fiecare conductă de descărcare va fi prevăzută cu un SIFON de dimensiune 
corespunzătoare (consultaţi schiţa). 
 
Pentru a evita revărsare apei din bazinul de colectare şi inundarea centralei şi a locaţiei în care centrala a fost instalată, 
sifoanele vor fi dotate cu un ROBINET DE PURJARE care va permite îndepărtarea impurităţilor depuse pe fundul 
bazinului. 
 
Pentru a evita defectarea sistemului de descărcare, sifoanele care funcţionează sub presiune nu vor fi conectate la cele 
care funcţionează sub depresiune. 
 
Conducta de descărcare care duce la canalul colector: 
- nu va fi conectată direct la sifon pentru a permite absorbţia aerului de retur şi a reziduurilor precum şi pentru a 

facilita verificarea vizuală a drenării corecte a apei de descărcare. 
- va avea un diametru mai mare decât conducta de descărcare a centralei şi o înclinare de minim 2% pentru a 

garanta funcţionarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT IMPORTANT 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  DESCĂRCAREA BAZINULUI DE UMIDIFICARE 
SIPHON SIFON 
MAX. LEVEL OF SIPHON NIVEL MAXIM AL SIFONULUI 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  ÎNĂLŢIMEA MINIMĂ A SIFONULUI 100 mm 
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD ÎNĂLŢIMEA SIFONULUI > CAPUL DE DESCĂRCARE AL 

VENTILATORULUI 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN APPROX. 100 
mm THE HEIGHT OF THE SIPHON MUST BE INCREASED BY 
10mm FOR EVERY 10mm OF DISCHARGE HEAD 

CU CAPUL DE DESCĂRCARE AL VENTILATORULUI MAI 
MARE DE APROX. 100 mm. ÎNĂLŢIMEA SIFONULUI VA FI 
MĂRITĂ CU 10 mm PENTRU FIECARE 10 mm AI CAPULUI 
DE DESCĂRCARE. 

 

Conexiunea schimb de căldură bobina electrice 
SCHIMB DE CALDURA BOBINA ELECTRICE 
Schimb de căldură bobina electrice sunt formate dintr-o structură de oţel galvanizat sau, la cerere, din oţel inoxidabil, şi o 
serie de elemente armate, cu nervuri, cu unul sau mai multe nivele de putere. 
Conexiunea electrică se va efectua la capătul structurii, pe partea de verificare, unde sunt prevăzute găurile pentru 
garnitura de etanşare a cablului de alimentare cu energie. 
Schimb de căldură bobina sunt echipate cu un termostat de protecţie care întrerupe curentul (conectarea cade în sarcina 
unui electrician calificat). 
Schimb de căldură bobina vor fi conectate conform indicaţiilor prezentate în schiţa electrică furnizată. 
În procesul de încălzire, eventualele opriri ale ventilatoarelor ar putea cauza supraîncălzirea aerului din centrală, ceea ce 
ar afecta funcţionarea motoarelor, sistemele de susţinere, izolaţia şi piesele din materiale sintetice.  Pentru a evita 
această problemă, sistemul va fi reglat astfel încât alimentarea schimb de căldură bobina cu energie să fie întreruptă în 
cazul în care ventilatoarele nu funcţionează. 
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Filtrarea 
 

FILTRELE 
 
Verificaţi instalarea corectă a pre-filtrelor pe contra-rame speciale prevăzute cu arcuri sau glisiere. 
Indicaţiile necesare pentru introducerea elementelor de filtrare regeneratoare sunt cuprinse în capitolul despre 
întreţinere.  
După scoaterea acestora din ambalaj (în care au fost furnizate pentru a împiedica deteriorarea în timpul transportului şi 
la locaţia de instalare anterior instalării), introduceţi în locul special conceput în acest sens filtrele buzunar, filtrele 
absolute şi filtrele cu cărbune activ, având grijă să realizaţi o asamblare rigidă şi o etanşare perfectă a garniturilor. 
Această operaţiune va fi efectuată la aproximativ o oră de la prima pornire a centralei, perioadă în care canalizarea va fi 
curăţată de praf şi alte reziduuri. Procedând astfel, compartimentele cu filtre non-regeneratoare vor avea o mai mare 
durată de viaţă. 
 

Reglaje diverse 
Reglajele vor fi efectuate de către personalul calificat: 
Calificări necesare: 
 mecanic de întreţinere calificat 
 electrician de întreţinere calificat 
 

    AVERTIZARE 
 
E absolut interzis pentru a elimina toate protecţiile de părţile în mişcare ale unităţii 
 

 
Anterior  efectuăr i i  operaţ iuni lor  de  reglare,  cent rala  va f i  în  mod obligatoriu opri tă  iar  
butonul  PENTRU CAZURILE DE URGENŢĂ va f i  ac t ivat .  Acest buton va f i  p revăzut cu o 
cheie care  va f i  în  acel  moment  îndepărta tă  va f i  păstrată  de către operatorul  care  
efectuează operaţ iunea până în momentul f ina l izăr i i  lucrări lo r de întreţ inere.   
 
Lista reglajelor principale generale: 

 Reglarea elicelor variabile 
 Reglarea tensiunii curelei de transmisie 
 Reglarea invertorului 
 Reglarea manuală a obturatoarelor de intrare şi ieşire 
 Reglarea termostatului de protecţie al bateriei electrice 
 Reglarea comenzilor servo 
 Reglarea robinetului cu flotor la umidificare 
 Reglarea balamalelor uşilor de acces pentru verificare 
                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup de ventilatoare motorizat 



 
D-EIMAH00105-15_00RO- 28/36 

 
 
 

Întreţinerea curentă şi specială 
 
Cerinţe 
Întreţinerea va fi efectuată de către personalul calificat: 

Calificări necesare: 
- mecanic de întreţinere calificat 
- electrician de întreţinere calificat 

 
AVERTISMENTE  GENERALE ŞI PRECAUŢII DE PROTECŢIE 
 
▲ Orice operaţiune de întreţinere, reglaj, fixare, curăţare sau ungere va fi efectuată doar cu centrala oprită şi instalaţiile 

electrice deconectate de la reţeaua principală şi cu cel puţin un buton pentru cazurile de urgenţă activat. 
▲ Este total interzisă funcţionarea în mod automat a centralei în cazul în care apărătoarele fixe sau mobile au fost 

îndepărtate. 
▲ Zona de exploatare din jurul centralei, pe o lungime de 1,5 metri, va fi liberă de orice obstacole, curată şi bine 

iluminată. 
▲ Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie conform standardelor în domeniu. 
▲ Anterior realizării lucrărilor de reparaţii sau a altor lucrări asupra centralei, comunicaţi întotdeauna intenţiile 

dumneavoastră cu voce tare celorlalţi operatori aflaţi în vecinătatea centralei şi asiguraţi-vă că au auzit şi înţeles 
avertismentul dumneavoastră. 

▲ În cazul în care realizaţi lucrări de întreţinere cu uşile deschise, nu intraţi în centrală şi nu închideţi uşa de acces 
după dumneavoastră din niciun motiv, oricare ar fi acela. 

▲ Fiecare operaţiune asupra sistemului sau asupra instalaţiile electrice va fi efectuată de către un electrician de 
întreţinere calificat. 

▲ Operaţiunile de reglaj efectuate în condiţii de siguranţă scăzute vor fi realizate doar de către o singură persoană 
calificată şi autorizată iar în timp ce persoana respectivă efectuează operaţiunea, accesul altor persoane la centrală 
va fi interzis. 

▲ Ulterior efectuării unui reglaj în condiţii de siguranţă scăzute, centrala va fi readusă la starea precedentă iar toate 
dispozitivele de protecţie vor fi activate cât mai curând posibil. 

 
Persoanele interesate vor fi informate în legătură cu aceste cerinţe. 
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Programul de întreţinere 
 

OPERAŢIUNEA 
FRECVENŢA 

A B C D E 
Curăţarea generală a centralei de tratare a aerului, de termo-ventilaţie 
şi de extracţie a aerului       
Îndepărtarea şi curăţarea filtrelor de tip celulă ale compartimentelor 
plate ale pre-filtrelor. Operaţiunea se va efectua după deschiderea 
uşii, scoţând prin alunecarea pe glisieră a filtrelor tip celulă. 

     
Înlocuirea filtrelor de tip celulă (în cazul în care s-au deteriorat). 
Operaţiunea se va efectua după deschiderea uşii, scoţând prin 
alunecarea pe glisieră a filtrelor tip celulă. 

     
Verificaţi nivelul de înfundare al filtrelor buzunar şi al filtrelor absolute 
pentru a planifica eventuala lor înlocuire. Operaţiunea se va efectua 
după deschiderea uşii, desprinderea de pe cadru a arcurilor de 
ancorare care susţin filtrele. 

     
Curăţarea suprafeţelor cu nervuri ale schimb de căldură bobina pentru 
schimbul de căldură cu aer comprimat şi o perie mecanică. 
Operaţiunea poate fi efectuată cu schimb de căldură bobina aflate în 
interiorul centralei sau după îndepărtarea acestora din centrală pentru 
a efectua curăţarea acestora în afara centralei. 

     
Curăţarea suprafeţelor dispozitivelor de recuperare a schimbului de 
căldură cu un jet de aer comprimat şi o perie mecanică. Această 
operaţiune se poate efectua cu dispozitivul de recuperare situat în 
interiorul unităţii. 

     
Verificaţi duzele situate pe rampa dispozitivelor umidificatoare şi 
asiguraţi-vă că atât duzele cât şi bazinele sunt curăţate. Operaţiunea 
poate fi efectuată utilizând un pămătuf cu diametru corespunzător 
pentru curăţarea duzelor. 

     
Curăţarea filtrelor de apă ale compartimentele umidificatoare 
deşurubând capacul cu conţinut al coşului filtrelor şi spălarea acestuia 
cu apă şi uscare cu aer comprimat. La fixarea din nou, este important 
să înlocuiţi garnitura de etanşare dintre corp şi capac. 

     
Verificaţi funcţionarea robinetelor cu flotor ale compartimentelor 
umidificatoare. În caz de scurgere, robinetele vor fi înlocuite.       
Verificaţi descărcarea apei de umidificare şi condens şi curăţaţi 
sifoanele.      
Verificaţi nivelul de mizerie al blocului evaporator şi eventuala 
înlocuire a acestuia.      

Verificaţi starea suporturilor anti-vibraţii.      
Verificaţi întinderea curelelor şi alinierea elicelor de transmisie şi 
verificaţi uzura cauciucului.      
Verificaţi dacă şuruburile şi bolţurile compartimentului ventilatoarelor 
sunt bine strânse.      
Verificaţi şurubul lui arhimede, flotorul şi alte dispozitive şi îndepărtaţi 
crustele formate.      
Verificaţi starea conductelor mici de conectare ale manometrelor şi 
întrerupătoarelor de presiune.      
Verificaţi reglarea comenzilor servo şi a levierelor care acţionează 
obturatoarele de admisie şi ungerea acestora.       

Verificaţi conexiunile la pământ.      

A = anual 
B = 

semes
trial 

C = 
trimes

trial 

D = 
lunar 

E = la 
două 
săptă
mâni 
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Întreţinerea de rutină şi ungerea 
Întreţinerea curentă şi specială trebuie realizate doar de către şi exclusiv de către responsabilul de întreţinere. Reţineţi că 
un responsabil de întreţinere trebuie să fie o persoană calificată să efectueze întreţinerea curentă şi specială a centralei, 
să efectueze reparaţii şi reglaje. 
Persoana în cauză trebuie să fie un operator profesionist, cu o instruire şi calificare corespunzătoare, date fiind riscurile 
unor astfel de operaţiuni. 
 
Întreţinerea unor sisteme constituie o condiţie critică şi fundamentală pentru eficienţa, performanţa constantă şi 
durabilitatea instalaţiilor. 
Operaţiunile de întreţinere curentă sunt enumerate în tabelul de la pagina precedentă, cu frecvenţa de efectuare 
recomandată. 
 
Vă rugăm să reţineţi că întreţinerea curentă va asigura: 
  O EFICIENŢĂ MAI RIDICATĂ,  pr in u rmare COSTURI DE FUNCŢIONARE MAI  REDUSE 
  O DURATĂ MAI  LUNGĂ DE FUNCŢIONARE ş i  pr in urmare COSTURI DE REPARAŢIE MAI  

REDUSE 
 

Anterior efectuării operaţiunilor de întreţinere asupra centralei, deconectaţi centrala de la sursa de electricitate. 
 

În cazul operaţiunilor de întreţinere curentă, recomandăm: 
 Verificarea filtrelor pentru a constata nivelul de murdărie al acestora (cu excepţia cazurilor în care sunt instalate 

manometre de presiune sau întrerupătoare de presiune diferenţială) cel puţin o dată la două săptămâni şi, dacă este 
necesar, curăţaţi-le sau înlocuiţi-le. 

 Verificarea o dată la 3 luni a întinderii curelelor  de transmisie şi alinierea corectă a acestora şi a şuruburilor şi 
bolţurilor din compartimentul ventilatoarelor pentru a vedea dacă sunt bine strânse. 

 Curăţarea duzelor de pulverizare şi filtrele de apă ale compartimentelor umidificatoare la fiecare 6 luni. 
 Curăţare abaterilor, ventilatoarelor şi a diverselor componente ale centralei la fiecare 12 luni. 
 
N.B. Consultaţi tabelul cu programul de întreţinere în care este indicată frecvenţa cu care trebuie îndeplinite 
operaţiunile de întreţinere şi respectaţi cu stricteţe programul stabilit. 
 
 

CURĂŢAREA GENERALĂ A CENTRALEI 
Pentru realizarea acestei operaţiuni, urmaţi instrucţiunile paragrafului în acest sens de la pagina 34 
 
LUBRIFIANŢII 
Utilizaţi lubrifianţii corespunzători fiecărei piese. 
 

ÎNTREŢINEREA SPECIALĂ 
ÎNTREŢINEREA SPECIALĂ 
Întreţinerea specială nu poate fi prevăzută deoarece acesta se datorează efectelor uzurii sau slăbirii cauzate de 
funcţionarea incorectă a unităţii. 
 
 

Înlocuirea pieselor 
Piesele vor fi înlocuite de către personalul calificat: 
Calificări necesare: 
 mecanic de întreţinere calificat 
 electrician de întreţinere calificat 
 tehnician producătorului 
 
Centrala este concepută pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor necesare pentru menţinerea acesteia într-o 
stare de funcţionare extrem de eficientă. 
Cu toate acestea, există posibilitatea ca una dintre componente să sufere defecţiuni cauzate de proasta funcţionare sau 
uzură; pentru înlocuirea respectivei piese, vă rugăm să consultaţi schiţele de execuţie. 
 
Componentele care ar putea necesita înlocuire sunt enumerate mai jos: 
 Filtre 
 Curele 
 Motoarele cu elice 
 Ventilatoarele cu elice 
 Ventilatoarele 
 Motoarele 
 Schimb de căldură bobina pentru recuperare/încălzire/răcire 
 Pompele pentru umidificare 
 
Pentru unele dintre aceste operaţiuni, cu caracter general, nu este furnizată o descriere detaliată deoarece respectivele 
operaţiuni sunt incluse în competenţa profesională a personalului desemnat să le realizeze. 
 



D-EIMAH00105-15_00RO- 31/36 
 
 
 

Curăţarea 
Reţineţi că este total interzisă realizarea operaţiunilor de curăţare în timp ce unitatea funcţionează. Operatorii 
responsabili cu întreţinerea centralei vor fi informaţi în legătură cu aceasta. 
Anterior desfăşurării operaţiunilor de curăţenie, oricare ar fi acestea, centrala va fi oprită şi tensiunea va fi întreruptă de 
la panoul electric utilizând întrerupătorul principal.  
Pentru operaţiuni de curăţare generală, se recomandă utilizarea aspiratorului sau a suflantei pentru îndepărtarea 
impurităţilor din centrală.  
Operaţiunile de curăţare nu se vor efectua şi asupra pieselor unse, cum ar fi axele rotative deoarece aceasta ar putea 
cauza probleme de funcţionare şi ar putea reduce durata de funcţionare a centralei. 
Pentru oprirea centralei pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte, este suficient să deconectaţi centrala de la sursa 
de alimentare utilizând întrerupătorul principal. 
Pentru reluarea activităţii, după perioade mai lungi sau mai scurte de inactivitate, se recomandă efectuarea procedurilor 
de curăţare generală şi pornire. 
 
 

Componente supuse uzurii şi consumului – Piese de schimb 
Atunci când unitatea funcţionează, anumite piese mecanice şi electrice sunt supuse uzurii şi consumului; aceste piese 
vor fi ţinute sub observaţie pentru a putea fi înlocuite sau reparate înainte ca funcţionarea centralei în bune condiţii să fie 
compromisă şi să aibă drept urmare oprirea centralei. 
 
                              EXEMPLE  DE  PIESE  SUPUSE  UZURII  
 

 
FILTRELE TIP CELULĂ, TIP BUZUNAR, ABSOLUTE, CU CĂRBUNE 
ACTIV  

 BLOCUL EVAPORATOR  

 CURELELE DE TRANSMISIE  

 ACCESORIILE DE UMIDIFICARE  

 LĂMPILE DISTRUGĂTOARE DE BACTERII (TUV)  

   

   
 
ÎN ANEXE VEŢI GĂSI UN TABEL CU PIESELE SUPUSE UZURII PENTRU FIECARE UNITATE COMANDATĂ. 
 
Pentru componentele speciale, cum ar fi suporturile, axele motoarelor etc., vă rugăm să consultaţi anexele specifice 
cuprinzând caracteristicile tehnice. 
 
Pentru a achiziţiona piesele de schimb necesare pentru întreţinerea curentă şi/sau specială, vă rugăm să contactaţi 
societatea Daikin  şi să comunicaţi numărul de serie de referinţă al centralei indicat în documentaţie sau pe plăcuţa 
centralei. 
 

Distrugerea materialelor consumate – deşeuri 
DEFINIŢIA DEŞEURILOR. Deşeurile reprezintă orice substanţă sau obiect rezultat în urma activităţilor oamenilor sau al 
ciclurilor naturii, abandonat sau destinat a fi abandonat. 
 
DEŞEURI SPECIALE 
Următoarele deşeuri sunt considerate deşeuri speciale: 
 Reziduuri rezultate din procesele industriale şi din activităţi agricole, meşteşugăreşti, comerciale şi de prestări 

servicii care, din punct de vedere al cantităţii sau calităţii, nu pot fi considerate deşeuri urbane; 
 Aparate şi instalaţii uzate sau învechite; 
 Autovehicule sau piese ale acestora nefuncţionale 
 
DEŞEURI TOXICE NOCIVE 
Deşeurile toxice nocive constituie deşeuri care conţin sau sunt contaminate cu substanţele indicate în anexa la Decretul 
915/52 pentru implementarea directivelor 75/442/CEE, 76/442/CEE, 76/403/CEE, 768/319/CEE.  
 
Tipurile de deşeuri care pot rezulta pe parcursul duratei de viaţi a unei centrale de tratare a aerului sunt descrise mai jos: 
 Filtre tip celulă ale blocului de aspiraţie 
 Reziduuri de ulei sau unsoare rezultate din ungerea motorului grupului de ventilatoare 
 Cârpe sau hârtie îmbibate cu substanţele utilizate pentru curăţarea diverselor piese ale centralei 
 Reziduuri derivate din curăţarea panourilor 
 Curele de transmisie 
 Lămpi TUV de distrugere a bacteriilor care trebuie distruse conform legilor în vigoare. 
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DEŞEURILE CELULELOR DE FILTRE VOR FI TRATATE CA DEŞEURI SPECIALE SAU DEŞEURI TOXICE NOCIVE, ÎN 

FUNCŢIE DE UTILIZARE ŞI DE SECTORUL ŞI MEDIUL ÎN CARE AU FUNCŢIONAT. 
 
Deşeuri le ş i  materia le le  casate abandonate în  mediu pot provoca daune ireparabi le.  
 

Diagnoze 
 
DIAGNOZE GENERALE 
 
Sistemul electric al centralei este format din componente electromecanice de înaltă calitate şi prin urmare foarte 
rezistente la uzură şi fiabile.  
În cazul în care se produc diverse anomalii din cauza defecţiunilor componentelor electrice, este necesar să: 
 
 verificaţi siguranţele de protecţie ale alimentării pentru comanda circuitelor şi, dacă este necesar, înlocuiţi-le cu 

siguranţe cu aceleaşi caracteristici; 
 verificaţi dacă nu a fost acţionat niciun întrerupător de siguranţă pentru protecţia motorului împotriva supraîncălzirii 

sau dacă siguranţele motorului sunt intacte. 
 
În cazul în care se produce supraîncălzirea motorului, aceasta se poate datora: 
 supraîncărcării motorului din cauza problemelor de natură mecanică: acestea vor fi rezolvate; 
 alimentarea necorespunzătoare cu tensiune: pragul de activare al dispozitivului de protecţie va fi verificat; 
 defectarea motorului şi/sau scurt circuitul: identificaţi şi înlocuiţi componenta defectă 
 
 

ÎNTREŢINEREA ELECTRICĂ 
 
Centrala nu necesită întreţinere curentă sau reparaţii. 
Nu aduceţi modificări centralei şi nu adaptaţi nici un dispozitiv. 
Producătorul nu va răspunde de proasta funcţionare sau problemele apărute ca urmare a celor de mai sus. 
 
 

Mai multe detalii puteţi obţine contactând Serviciul Asistenţă al producătorului 
 
 
Fiecare operaţ iune asupra s is temului  sau asupra instalaţ i i lor  e lectrice va f i  efectuată doar 
de către  un electr ic ian de întreţ inere cal i f icat .  
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Tabelul de defecţiuni 
 

Tipul defecţiunii COMPONENTA CAUZA POSIBILĂ/SOLUŢIA 

ZGOMOT EXCESIV 

Rotorul ventilatorului 
Rotorul este deformat, dezechilibrat sau desfăcut. 
Duza este distrusă 
În ventilator au pătruns corpuri străine 

Transmisia  

Elicea este slăbită pe ax 
Elicea nu este aliniată 
Curele sunt slăbite, prea strânse, uzate, unse, 
murdare sau de mărime necorespunzătoare 
Motorul ventilatorului nu este bine ancorat 

Suporturile 
Ungere inexistentă 
Suporţi de susţinere slăbite 
Suporţi uzaţi sau deformaţi 

Motorul 
Tensiune de alimentare necorespunzătoare 
Suporţi uzaţi  
Contact între rotor şi stator 

În canale 
Viteză excesivă în canale 
Joncţiune anti-vibraţii prea strânsă 

DEBIT DE AER 
INSUFICIENT 

Ventilatorul Direcţie de rotaţie greşită 

Canalele 
Pierdere a încărcăturii mai mare decât este necesar 
Obturatoare închise 
Obstacole în canale 

Filtrele Prea murdare 
Schimb de căldură 
bobina 

Prea murdare 

DEBIT DE AER 
EXCESIV 

Canalele 
Pierdere a încărcăturii mai mică decât este necesar 
Canale supradimensionate 
Terminale neinstalate 

Centrala 
Filtrele nu sunt introduse 
Uşile de acces sunt deschise 
Obturatoare necalibrate 

RANDAMENT DE 
CĂLDURĂ 

INSUFICIENT 

Schimb de căldură 
bobina 

Conectare incorectă a conductei de intrare/ieşire 
Schimb de căldură bobina murdară 
Aer în conducte 
Debit de aer excesiv 

Pompa electrică 
Debit de apă insuficient 
Presiune insuficientă 
Direcţie de rotaţie greşită 

Lichidele 
Diferită de cea a temperaturii de proiectare  
Organe greşit ajustarea 

UMIDIFICARE 
INSUFICIENTĂ 

Duze blocate 
Depozite de calcar 
Filtru înfundat 

Pompa electrică 
Direcţie de rotaţie greşită 
Absenţa apei în bazin 
Pompă cu filtru murdar 

Schimb de căldură 
bobina 

Insuficientă pre-încălzire 

Blocul evaporator 
Bloc murdar, înfundat sau distrus  
Găurile distribuitorului înfundate 

Supapa non-retur Distrusă sau înfundată  

SCURGERI DE APĂ 

Schimb de căldură 
bobina 

Scurgere din baterie datorată coroziunii 

Compartimentul 
ventilatoarelor 

Prelingerea picăturilor din cauza vitezei ridicate a 
aerului 
Conducta de deversare este înfundată 
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Jurnalul de reparaţii 
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Riscuri reziduale 
 

Riscuri reziduale existente 
Deşi toate măsurile şi dispozitivele de siguranţă au fost adoptate şi funcţionează la nivele maxime şi în conformitate cu 
prevederile de referinţă, anumite operaţiuni de înlocuire, reglaj şi fixare implică riscuri reziduale care trebuie luate în 
considerare la efectuarea operaţiunilor în cauză şi cărora este necesar să li se acorde atenţie maximă.  
 
Lista operaţiunilor care implică riscuri reziduale: 
Riscuri pentru personalul calificat (electricieni şi mecanici): 
- Manipularea: Când descărcaţi sau mutaţi centrala, acordaţi atenţie tuturor etapelor enumerate în acest manual în 

legătură cu punctele de referinţă. 
- Instalarea:  În etapa de instalare, acordaţi atenţie tuturor etapelor enumerate în acest manual în legătură cu 

punctele de referinţă. Instalatorul va asigura, de asemenea, stabilitatea statică şi dinamică a locului de instalare al 
aparatului. 

- Întreţinerea: În etapa de întreţinere, acordaţi atenţie tuturor etapelor enumerate în acest manual şi în special 
temperaturilor existente în conductele de intrare ale lichidelor de încălzire şi în schimb de căldură bobina centralei. 

- Curăţarea: Centrala va fi curăţată ulterior deconectării de la sursa de energie prin intermediul unui întrerupător cu 
cheie prevăzut de sistemul electric. Cheia întrerupătorului de electricitate va fi păstrată de către operator până la 
terminarea operaţiunilor de curăţare. Interiorul centralei va fi curăţat utilizând dispozitive de protecţie prevăzute de 
regulile în vigoare. Cu toate că nu există elemente ascuţite ce pot răni grav în interiorul centralei, acordaţi maximă 
atenţie operaţiunilor de curăţare pentru a evita producerea de accidente cauzate de frecare. Schimb de căldură 
bobina cu nervuri care ar putea fi ascuţite, vor fi curăţate utilizând mănuşi adecvate pentru manipularea metalelor şi 
ochelari de protecţie.  

 
În timpul operaţiunilor de reglaj, întreţinere şi curăţare, există riscuri reziduale de complexitate variabilă, deoarece 
operaţiunile trebuie efectuate după dezactivarea dispozitivelor de protecţie; prin urmare se va acorda o atenţie deosebită 
acestor operaţiuni pentru a evita rănirea persoanelor şi distrugerea bunurilor. 
 

N.B. Acordaţi întotdeauna o atenţie deosebită efectuării operaţiunilor mai sus menţionate. 
 
Reţineţi că aceste operaţiuni vor fi efectuate de către personalul specializat şi autorizat. 
 
Toate lucrările vor fi desfăşurate în conformitate cu legislaţia privind siguranţa la locul de muncă. 
Reţineţi că centrala în cauză este o componentă a unui grup mai mare şi interacţionează cu alte componente, în funcţie 
de caracteristicile de fabricare şi de metodele de utilizare ale centralei.  
 
 
UTILIZATORUL ŞI INSTALATORUL SUNT ÎN CELE DIN URMĂ RESPONSABILI DE EVALUAREA RISCURILOR 
REZIDUALE ŞI RESPECTIVELE MĂSURI DE PREVENIRE. 
 
 

Anexe 
 
ÎN  COMPLETAREA  ACESTUI  MANUAL,  URMĂTOARELE  DOCUMENTE  SUNT  ELABORATE  ŞI  

FURNIZATE  O  DATĂ  CU  LIVRAREA  ACESTUI  APARAT:  
 
 
-  SCHIŢELE  DE  FABRICARE 
-  TABELUL  DE  PIESE  DE  SCHIMB  RECOMANDATE 
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Această publicaţie are scop informativ şi nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe 
S.p.A.  a adunat conţinutul acestei publicaţii în conformitate cu cunoştinţele sale. Nu se oferă nicio garanţie expresă sau implicită pentru 
caracterul său complet, precis, adecvat sau fiabilitatea conţinutului său pentru acest scop şi produsele şi serviciile prezentate în acesta. 

Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Consultaţi datele comunicate la data comenzii. Daikin Applied Europe S.p.A.  
neagă expres orice răspundere pentru daunele directe sau indirecte, în cel mai larg sens, produse sau legate de utilizarea şi / sau 
interpretarea acestei publicaţii. Toate drepturile de autor pentru această publicaţie aparţin McQuay Daikin Applied Europe S.p.A.. 
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