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ATENłIE ! 
 
 

 
Radianta cu gaz SOLARTUBE TL.E 23-36-45 cu unde negre, a fost testată şi 

îmbunătăŃită de-a lungul anilor. 

Aparatul, ce prezintă obiectul prezentei informaŃii, a trecut cu succes toate examinările 

şi verificările mecanice, de securitate electronică şi de igiena arderii, prescrise de 

directivele europene privind aparatele cu gaz. 

Calificativul CE obŃinut înseamnă recunoaşterea  proiectării, a fabricării şi a calităŃii 

aparatului. 

Durata de viaŃă şi puterea aparatului este optimă dacă utilizarea şi întreŃinerea 

aparatului sunt asigurate potrivit celor descrise aici sau potrivit prescripŃiilor în 

vigoare. 

SC GYLFERR SRL asigură 2 ani garanŃie pentru aparate cu începere de la 

data furnizării lor. GaranŃia este valabilă numai dacă se respectă 

recomandările din informaŃia tehnică – ce sunt recomandări ale 

producătorului -  şi punerea în funcŃiune este asigurată de SC GYLFERR

SRL sau de un service autorizat de aceasta; după care documentul referitor  este 

trimis la SC GYLFERR SRL. Montatorul, după ce s-a convins că aparatul a 

fost montat potrivit celor descrise în această descriere tehnică, 

1. este obligat să informeze beneficiarul asupra următoarelor: 

- utilizatorul nu poate efectua modificări referitoare la  proiectarea şi montarea 

aparatului. Modificarea cât de mică sau schimbarea elementelor de siguranŃă sau ale 

pieselor ce influenŃează funcŃionarea aparatului , igiena arderii duc la pier- derea 

garanŃiei. 
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-Efectuarea operaŃiilor de curăŃare şi de întreŃinere este obligatorie. 

O întreŃinere anuală preventivă este obligatorie. Firma SC GYLFERR SRL în 

cadrul unui contract de întreŃinere poate să efectueze examinarea aparatului. 

 

2. să predea beneficiarului instrucŃiunile referitoare la utilizarea şi 

întreŃinerea aparatului. 

Firma SC GYLFERR SRL îşi rezervă dreptul de a împrospăta  prezenta 

informaŃie tehnică ! 

AtenŃie: aparatul nu poate fi utilizat ca obiect de uz casnic ! 
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� PRINCIPIUL ÎNCĂLZIRII 
 

 

Orice corp cu temperatura mai mare de zero absolut degajă energie sub forma 

radiaŃiilor electromagnetice. Acestea se propagă rectiliniu, pot fi reflectate, iar în 

contact cu alte corpuri produc căldură. 

Aceste radiaŃii se numesc infra-roşii, când temperatura corpului radiant este de câteva 

sute de grade. 

RadiaŃia nu încălzeşte aerul, totuşi ea este adecvată pentru încălzirea clădirilor care: 

- au volum mare 

- sunt izolate slab  

- au aerisire pronunŃată sau necesită încălzire 

- parŃială,sau 

- pe zone 
 

 
���� PRINCIPUL DE FUNCłIONARE 
 
 

Aparatele cu radiaŃie infra SOLARTUBE TL.E  cu unde negre formează un sistem de 

încălzire „ cu utilizare directă a gazului”. Ele pot funcŃiona cu gaze naturale, respectiv 

cu propan şi butan, potrivit directivelor europene referitoare la aparatele cu gaz. 

Aparatul produce căldură prin intermediul radiaŃiilor infra-roşii, produsele de ardere 

sunt evacuate în afara încăperii cu ajutorul unui ventilator. 

 

Puterile utile ale aparatelor infra “cu unde negre” sunt : 

 TL.E 23 TL.E 36 TL.E 45 
Puterea nominală 23 kW 36 kW 43 kW 
Puterea utilă 20,5 kW 32,5 kW 38 kW 
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Caracteristica aparatelor SOLARTUBE TL.E este faptul că gazul este ars în interiorul 

unui tub lung şi drept. Ventilatorul ce produce vid în acest tub alungeşte flacăra 

degajată de arzător şi aspiră produsele de ardere.Tubul astfel încălzit va emite radiaŃie 

infraroşie care este orientată prin intermediul unui ecran, spre corpurile care urmează a 

fi încălzite. 

 

� DESCRIEREA 

Simbolul  : Aparatele SOLARTUBE TL.E  din categoria II2Er3+ au obŃinut 

calificativul CE în cazul funcŃionării cu gaz metan sau propan potrivit normelor 

europene referitoare la aparatele cu gaz şi potrivit standardului EN 437. 
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APARATUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP TL.E23 TL.E36 TL.E45  Nr 

crt DENUMIRE CANTIT. (BUC.) OBSERVAłII 

1 Tub radiant 2 2 3 Diametru ext.  ∅ 89 mm, L = 4,6/6 m 

2 Reflector 4 4 6 OŃel aluminizat 

3 Ventilator exhaustare 1 1 1 Aspirator cu perete de separare termică şi 

ventilator cu motor, cablat 

4 Cameră de ardere 1 1 1  

5 Suport tub radiant 2 2 3  

 

5 

2 

1 

4 

3 
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BLOCUL ARZATOR  

                                                                                           2                                   2 

 

 

 

 

 

                                                                10       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu racord aer pentru ardere din exterior 
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PARTILE COMPONENTE ALE BLOCULUI ARZATOR 
 
 

Poz DENUMIREA Buc OBSERVATII 

1 Carcasa  1 Tablă galvanizată 

2 Capacul carcasei 1 Asigurare acces la arzător din partea 
superioară 

3 Flanşă fixare tub radiant 1 Asigurare fixare pe tubul radiant 

4 Arzătorul 1 Atmosferic, demontabil manual  

5 Bloc multifuncŃional 1 Clasa B, ventil electromagnetic dublu, 
racord gaz 1/2 ", regulator presiune gaz 

6 Unitate de comandă şi 
siguranŃă 

1 Scânteie de înaltă tensiune, gestionare 
ciclu de aprindere şi supraveghere sig. în 
funcŃ. 

7 Presostat diferenŃial  1 Supraveghere aer pt ardere 

8 Loc măsurare pres. intrare gaz  1 Pe blocul multifuncŃional 

9 Loc măsurare pres. duză 1 Pe blocul multifuncŃional 

10 Racord electric 1 Tip CEE 22  

11 Electrod 1 Un singur electrod pt. aprindere şi ionizare 

12 Şurub pt. fixare tub radiant 2  

14 Duză 1 Diametru (φ) şi simbolizarea (vezi pag.9.) 

15 Surub reglare presiune gaz 1 Valoare reglată din fabrică (la schimbarea 
tipului de gaz se reglează pres. la duză) 
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 Ciclul de funcŃionare 

 

 
ObservaŃie: repornirea cu întreruperea curentului electric, după care se pune din nou 
sub tensiune. 
 



 11 

� CARACTERISTICI TEHNICE 
 

MODEL TL.E 23 TL.E 36 TL.E 45 
CATEGORIE  II2Er3+  
Puterea nominală 23 kW 36 kW 43 kW 
Puterea utilă 20,5 kW 32,5 kW 38 kW 

 

Consum de gaz, condiŃii normale de referinŃă : 15oC, 1013 mbar : 

G20 gaze naturale 2,57 m3/h 4 m3/h 4,67 m3/h 
G31 propan 1,6 kg/h 2,54 kg/h 2,97 kg/h 
Racord de gaz ½” ½” ½” 

 

Racord electric: 230 V (+10%-15%) 50 Hz, 2 faze+pământare, CEE 22  

Intensitate preluată la pornire [A] 0,41 0,5 1 
In funcŃionare                          [A] 0,37 0,45 0,75 
Masa netă                               [kg] 108 135 159 
Nr. puncte de suspendare 3×2 3×2 4×2 

 

Date pentru reglaj pe tipuri de gaz: 

Gaz Duza Presiunea de intrare în aparat Presiune duză 
  nominală minimă maximă [mbar] 

SOLARTUBE TL.E 23 
Gaze naturale 370 20 17 25 12 

Propan 225 37 25 45 36 
SOLARTUBE TL.E 36 

Gaze naturale 480 20 17 25 11 
Propan 280 37 25 45 36 

SOLARTUBE TL.E 45 
Gaze naturale 650 20 17 25 5 

Propan 300 37 25 45 36 
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Utilizarea aparatelor SOLARTUBE cu diferite tipuri de gaze se realizează simplu prin 

schimbarea injectorului (care este determinat de diametrul său) şi/sau reglăm presiunea 

gazului ce trece prin injector cu ajutorul şurubului de reglare. 

Această operaŃie poate fi efectuată numai de un specialist. 

Pentru această se va cere t rusa  de la SC GYLFERR SRL cu injector şi 
informaŃii 

despre schimbarea tipului de gaz. 
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� DIMENSIUNI CARACTERISTICE 

DIMENSIUNI DE GABARIT 

 TL.E 23 şi 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
TL.E 45 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOLARTUBE A B C D E F LăŃimea înălŃimea 
TL.E 23 9755 8360 9040 4080 4280 - 516 245 
TL.E 36 12555 11160 11840 5480 5680 - 516 255 
TL.E 45 14275 12880 13560 4080 4720 4080 516 285 

 
Notă : în desene au fost menŃionate lungimile la rece resp. la cald ale tuburilor radiante 

B 

C 

A 

D 
E 

F 

B 

C 

A 

D

E 
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� PRESCRIPłII 

 

Montarea trebuie să corespundă prescripŃiilor şi normelor în vigoare.ExecuŃia trebuie 

efectuată în acest fel în cadrul amplasării aparatului. Montatorul trebuie să respecte 

normele referitoare la racordarea gazului. 
 

Montatorul trebuie să se convingă că fiecare aparat SOLARTUBE TL.E  funcŃionează 

ireproşabil după ce aparatul a fost montat şi racordat la reŃeaua de gaz şi electrică. 
 

Este responsabilitatea montatorului  să intruiască utilizatorul privind modul de 

funcŃionare şi întreŃinerea regulată anuală potrivit prezentei informaŃii. 
 

Montatorul este obligat să încheie cu utilizatorul un proces-verbal de predare-primire a 

lucrărilor de montare şi să predea acestuia modul de utilizare. 

 

���� AMBALAJ 

 

Pachetul SOLARTUBE TL.E 23 conŃine: 

 1. 1 buc. cutie carton conŃinând: 

- arzătorul, 
- ventilatorul de evacuare gaze arse, 
- 2 buc. reflector mic, 
- 3 buc. reflectoare mici, cu fantă, 
- 1 diafragma 53 mm, 
- 1 suport de agatare si 1 suport omega 
- 1 tub cu pastă de etanşare pentru tuburile radiante, 
- una pungă cu:   1 buc mufă pt. racordare electrică, 

6 buc carabine pentru suspendarea prin lanŃuri a aparatului,  
4 buc dopuri plastic pentru cadrul aparatelor,  
2 buc şuruburi autofiletante pentru cadru şi reflector. 
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2. 1 buc carton conŃinând:  
- 4 foi de tablă reflectoare  
 
3. 2 buc cadru suport tuburi si reflectoare: 

 
4. Set de tuburi radiante după cum urmează: 
- 1 buc tub radiant mufat, φ 89, ext., lungime: 4,6 m, marcat cu rosu 
- 1 buc tub radiant fara mufa, φ 89, ext., lungime: 4,6 m 
 
 
 
Pachetul SOLARTUBE TL.E 36 conŃine: 

1. 1 buc. cutie carton conŃinând: 

- arzătorul, 
- ventilatorul de evacuare gaze arse, 
- 2 buc. reflector mic, 
- 3 buc. reflectoare mici, cu fantă, 
- 1 diafragma 53 mm, 
- 1 suport de agatare si 1 suport omega 
- 1 tub cu pastă de etanşare pentru tuburile radiante, 
- una pungă cu:   1 buc mufă pt. racordare electrică, 

6 buc carabine pentru suspendarea prin lanŃuri a aparatului,  
4 buc dopuri plastic pentru cadrul aparatelor,  
2 buc şuruburi autofiletante pentru cadru şi reflector. 

 
2. 1 buc carton conŃinând:  
- 4 foi de tablă reflectoare  
 
3. 2 buc cadru suport tuburi si reflectoare: 

 
4. Set de tuburi radiante după cum urmează: 
- 1 buc tub radiant mufat, φ 89, ext., lungime: 6 m, marcat cu rosu 
- 1 buc tub radiant fara mufa, φ 89, ext., lungime: 6 m 
 

 

 

 



 17 

Pachetul SOLARTUBE TL.E 45 conŃine: 

1. 1 buc. cutie carton conŃinând: 

- arzătorul, 
- ventilatorul de evacuare gaze arse, 
- 3 buc. reflector mic, 
- 4 buc. reflectoare mici, cu fantă, 
- 1 diafragma 53 mm si 1 diafragma 41 mm, 
- 1 suport de agatare si 1 suport omega 
- 1 tub cu pastă de etanşare pentru tuburile radiante, 
- una pungă cu:   1 buc mufă pt. racordare electrică, 

8buc carabine pentru suspendarea prin lanŃuri a aparatului,  
4 buc dopuri plastic pentru cadrul aparatelor,  
2 buc şuruburi autofiletante pentru cadru şi reflector. 

 
2. 1 buc carton conŃinând:  
- 6 foi de tablă reflectoare  
 
3. 3 buc cadru suport tuburi si reflectoare: 

 
4. Set de tuburi radiante după cum urmează: 
- 1 buc tub radiant mufat, φ 89, ext., lungime: 4,6 m, marcat cu rosu 
- 1 buc tub radiant mufat, φ 89, ext., lungime: 4,6 m, 
- 1 buc tub radiant fara mufa, φ 89, ext., lungime: 4,6 m 
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3.     MONTAREA 

Asamblarea aparatelor SOLARTUBE TL.E 23 şi a TL.E 36  
 

 

 
Asamblarea aparatului SOLARTUBE TL.E 45  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ASAMBLAREA 
 

a) Scule necersare pentru asamblarea aparatului  SOLARTUBE: 
  

1. 1 buc.Cheie fixă de 6 mm 
2. 2 buc. Chei fixe 13 mm 
3. şurubelniŃă  

 
b) OperaŃiuni de efectuat : 

Diaphragm e ( 41 mm)

Diaphragme ( 53 mm)
Spre 
ventilatorul de 
evacuare gaze 
arse Spre arzător 
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1. Se aşează cadrul pe o suprafaŃă orizontală 
(sol, schelă, stivuitor, etc…) 

 
2. Se împing tuburile în cadrul suport. AtenŃie, 

părŃile lărgite ale tuburilor să fie în partea 
opusă elementelor de ghidare ale cadrului! 
 

3. Pe părŃile drepte ale tubului care se va cupla 
la mufa, la ~15 mm de capete, se pune din 
pasta de etanşare câte un “inel de etanşare“. 
(înainte se curăŃă şi se degresează tuburile)! 

 
4. Se introduc diafragmele, apoi capetele cu 

pasta ale tuburilor în partea mufata. 

10. Se montează prin curbare manuală cele două 
reflectoare mari în cadru. 

11. Se montează cele două reflectoare mici cu 
fantă peste reflectoarele mari din cadru (cu  o 
suprapunere de 50 mm).  

12. Se montează reflectorul mic fără fantă peste 
cele două reflectoare mari pentru acoperirea 
golului existent. 

13. Se montează carabinele pe suporturile    
      aparatelor. 

5.  Se înşurubează şuruburile autofiletantesi se 
     fixeaza elementele de legatura ale cadrelor  
    suport. 

6. Se fixează blocul arzător pe tubul cu marcajul 
roşu cu ajutorul suruburilor. 

 
7. Se va verifica dacă tubul a ajuns până la 

limitator pentru a se asigura etanşeitatea 
perfectă. 

 
8. Se montează ventilatorul pe tubul opus. 
 
9. Se racordează prin cablajul electric livrat 

ventilatorul la arzător. 
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AMPLASAREA APARATELOR SOLARTUBE 

Se va Ńine cont de următoarele: 

ÎnălŃimile minime/maxime de amplasare:           TL.E 23  4-5 m 

        TL.E 36  5-7 m 

        TL.E 45  6-9 m 

- distanŃa minimă de la materiale inflamabile: 

- 0,5 m deasupra camerei 

- 0,15 m deasupra ecranului 

- 0,6 m lateral 

- 1,25 m sub aparat 

 

 

 

 

- înclinare în direcŃia 

ventilatorului 
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 SuprafeŃe acoperite 

ÎnălŃimea de montare [m] 4 5 6 7 8 9 

TL.E 23 12×7 

84 

15×8,5 

128 

    

TL.E 36  18×11 

198 

22×13 

286 

26×15 

390 

  

Monatre 

orizontală 

lungime × 

lăŃime [m] 

Supraf. [m2] TL.E 45   27×13 

351 

32×15 

480 

36×17 

612 

40×20 

800 

TL.E 23 12×8 

96 

15×10 

150 

    

TL.E 36  18×12 

216 

22×15 

330 

26×17 

442 

  

 

Înclinat la 30o  

lungime × 

lăŃime [m] 

Supraf. [m2] TL.E 45   27×13 

351 

32×15 

480 

36×18 

648 

40×20 

800 
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� RACORD LA REłEAUA DE GAZ 

 

Aparatul SOLARTUBE va fi probat cu acel tip de gaz pe care il va utiliza beneficiarul. 

Aceast fapt este menŃionat şi pe aparat. 

Înainte de montare conductele trebuie curăŃate (lovindu-le uşor), apoi suflate cu aer 

comprimat. Racordarea se efectuează la camera de ardere, la intrarea ventilului 

magnetic (filet exterior 1/2"). 

 

 

- MIJLOACE NECESARE 

Este obligatorie utilizarea unui ventil obturator la orice aparat SOLARTUBE. 

Utilizarea unui regulator de presiune este necesară dacă presiunea nominală a gazului 

este mai mare decât cea necesară alimentării (vezi specificaŃiile tehnice). 

Racordarea aparatului la reŃea printr-un furtun flexibil este obligatorie. Acesta: 

- uşurează montarea şi demontarea 

- anihilează acŃiunile mecanice 

Vă putem furniza opŃional setul  pentru regulatorul de presiune. Componente – în 

ordinea montării sunt: 

- ventil obturator ( latura dinspre Ńeava rigidă) 

- filtru (cu buton în partea de jos) 

- regulator de presiune (latura dinspre aparat) 
 

Robinet sferic    niplu filtru 

racord 1/2" 
 
 
 
 
 

 

Record flexibil 

niplu 

 

Regulator presiune 

G 1/2¨ 
   

niplu 
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 OPERAłII DE EFECTUAT 

 

Înaintea racordării aparatului la reŃeaua de gaz,este importantă curăŃarea totală şi 

minuŃioasă aparatului, după aceasta se va efectua  aerisirea totală. 
 

 VERIFICAREA ETANŞEITĂłII  

După racordarea aparatului SOLARTUBE se va verifica etanşeitatea diferitelor legări. 

Această operaŃie va fi efectuată după fiecare montare/demontare. 
 

 

� RACORDAREA ELECTRICĂ  

 

Racordarea aparatului la reŃeaua electrică va fi efectuată prin intercalarea unui tablou 

de distribuŃie. Lucrările de racordarea se vor efectua potrivit normelor I 6. 

AtenŃie, sunt importante următoarele: 

-tensiunea monofazată 230 V (+10 % - 15 %), 50 Hz 

-În reŃeaua electrică nu poate exista diferenŃă de tensiune între conductorii PE şi N. 

Dacă aceste două condiŃii nu sunt îndeplinite, instalaŃia va putea fi alimentată numai 

prin intercalarea unui transformator de separare. 
 

Numărul conductorilor 

Pentru racordarea aparatului sunt necesare 3 fire: 2 fire pt. fază şi unul de protecŃie. 

ProtecŃia recomandată 

SOLARTUBE TL.E 23 TL.E 36 TL.E 45 

Putere el. absorbită 100 VA 130 VA 230 VA 

Tip sig. GF 1 A 2 A 4 A 1 A 2 A 4 A 2 A 4 A 6 A 

Nr.de aparate 1-2 3-4 5-9 1 2 3-4 1 2-3 4 
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Aparatele SOLARTUBE  vor fi racordate la reŃea cu ajutorul ştecărului lor. Se vor 

respecta întocmai instrucŃiunile de legare . 

 

Accentuăm importanŃa utilizării cablurilor flexibile cu mai multe fire cu aria minimă a 

secŃiunii conductorilor  de 0,75 mm2. Potrivit normei, firul de protecŃie are culoarea 

verde – galben, cel albastru este faza nulă, iar firul negru este faza. 
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 SCHEMA ELECTRICĂ INTERNĂ A CAMEREI DE ARDERE 
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Aparatul SOLARTUBE poate fi comandat manual sau automatic. 

Comenda manuala „Decuplat” sau „Cuplat”  

Întrerupătoarele trebuie să fie intercalate  în conductorul principal 

- fie într-un tabel comun de funcŃionare, pe zone de încălzire, 

-fie individual, separat pentru fiecare aparat  SOLARTUBE. 

Comanda automată = reglarea 

Reglarea automată a temperaturii se efectuează prin cuplarea/decuplarea aparatelor cu 

ajutorul unor tablouri de comandă programabile sau al unor termostate intercalate în 

sistemul de alimentare electrică a aparatelor. InstalaŃia de reglare poate fi montată 

individual sau grupat (pe zone). Se pot comanda următoarele tablouri SOLARONICS: 

 

Tablouri de comandă cu programator pt. o săptămână 

1 zonă TH 011/1 

2 zone TH 012/1 

3 zone TH 013/1 

4 zone TH 014/1 

 

Cu tablourile de comandă se pot comanda un nr. de aparate de : 15 buc. TL.E 23, 10 

buc. TL.E 36 sau 6 buc. TL.E 45.  

 

Materialele prezentat mai sus sunt înzestrate cu cabluri şi  însoŃite de informaŃii 

speciale. Au un terminal complet ce face posibilă legarea simplă şi rapidă. 

Fiecare tablou necesită: 

-o sondă neagra pentru fiecare zonă 

-un cablu ecranat de 2 x 0,22 pentru fiecare zonă, pentru legarea sondei la tablou. 

 

Pe lângă respectarea instrucŃiunilor la montarea unităŃilor de reglare, 
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- sonda va fi montată la înălŃimea unui om, într-o zonă  fără curenŃi de aer şi cu   

radiaŃie uniformă. 

- Sonda va fi fixată în aşa fel încât să fie izolată de perete (dacă este montată pe 

acesta). Peretele emite radiaŃii reci ce limitează funcŃionarea corectă a sondei. 

- Lungimea maximă a cablului ecranat dintre sondă şi cutie este 100 m. 

- Se va utiliza cablu cu izolaŃie dublă sau va fi amplasat la distanŃă maximă de 

cabluri cu curenŃi mari. 

- Nu se admite modificarea cablurilor sau schimbarea locului componentelor 

cutiei. 
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SCHEMA DE PRINCIPIU A SISTEMULUI 

 

 

1) Luând în considerare consumul maxim la aprindere, pentru o porŃiune este de ajuns un conductor de 1,5 mm2 
pentru alimentarea a 14 buc. aparate SOLARTUBE. 
2) Cablurile nu vor fi montate în nici un caz deasupra aparatului.Dacă trebuie să fie amplasate lângă aparat, distanŃa  
trebuie să fie mai mare de 0,50 m. 
3) Înclinarea în direcŃia aparatelor vor fi executate în cablul flexibil cu ajutorul conductorilor de 0,75 mm2. 
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� AERUL NECESAR ARDERII 

Aerul necesar funcŃionării aparatelor SOLARTUBE (40 Nm3/h pe aparat) poate fi luat: 

a) din încăpere dacă schimbarea de aer este corespunzătoare; 

b) din exterior dacă de blocul arzator a fost racordată o instalaŃie pentru introducerea 

aerului proaspăt. Pentru a evita modificarea caracteristicilor arzătorului, căderea de 

presiune măsurată la grilaj trebuie să fie sub 15 Pa. Pentru amplasarea acestei instalaŃii, 

SOLARONICS furnizeaza un adaptor cu dimensiunea de racord de Ø 100 mm. 

 

� PRODUSELE DE ARDERE, AERISIREA SPAłIULUI 

Evacuarea în exteriorul incintei poate fi rezolvată în mod individual. Aparatul 

SOLARTUBE va fi înzestrat cu o tubulatura de evacuare conform normelor 

producatorului. Diametrul canalului de evacuare trebuie să fie minim 100 mm. 

 

Lungimea maxim admisibilă a canalului de fum este de 8 m . 

Adaptorul va fi aşezat în locul capacului camerei de 
ardere. 
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Canalul de evacuarea fumului nu poate avea  minime şi trebuie confecŃionat din oŃel 

inoxidabil sau aluminiu. Ventilatorul nu poate fi solicitat cu greutatea canalulului de 

evacuarea fumului. Aerisirea clădirii ce asigură aerul necesar arderii trebuie să 

corespundă reglementărilor în vigoare. 

Determinarea lungimii canalului de evacuare a fumului 

Pierderea de presiune a canalului nu poate fi mai mare de 20 Pa. 

Pentru uşurarea calculelor să utilizăm următoarele echivalenŃe: 

• Tubulatură 1 m, Ø 100 mm ............................... 1 Pa 

• Cot 90º .............................................................. 2 Pa 

• Cot 45º .............................................................. 1 Pa 

• căciulă ploaie .....................................................5 Pa 
 

	 PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 

Înaintea punerii în funcŃiune se va verifica dacă: 

-  supapa de închiderea gazului este deschisă 

-  sistemul de reglare permite funcŃionarea 

- presiunea gazului este corespunzătoare 

- gazul aflat la dispoziŃie corespunde cu cel înscripŃionat pe tăbliŃa aparatului 

- aerisirea şi etanşeitatea reŃelei de gaz sunt corespunzătoare 

- există tensiune electrică 

După acestea: - se va deschide supapa de închidere a gazului 

          - se va cupla tensiunea electrică 

AsiguraŃi-vă de presiunea necesară a gazului la aparat. 

Dacă nu există aprindere: repetaŃi din nou punerea în funcŃiune. 
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În caz de nevoie contactaŃi-ne la 
Tel.: 0265-318715 
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� VERIFICĂRI LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI 

 

EfectuaŃi o probă pentru a vedea dacă aparatul funcŃionează corect. Se poate întâmpla 

ca aprinderea să fie greoaie la începutul sezonului. Dacă nu reuşiŃi nici după mai multe 

încercări, apelaŃi la montator. 
 

Verificarea funcŃionării normale 

Se vor efectua două verificări: 

a) dacă aŃi efectuat aprinderea, lăsaŃi aparatul să funcŃioneze câteva minute după 

care închideŃi gazul.După 6-8 secunde deschideŃi robinetul de gaz. Arzătorul 

trebuie să se stingă. ÎncercaŃi din nou aprinderea după 10 secunde de la stingerea 

flăcării arzătorului. 

b) LăsaŃi aparatul să funcŃioneze 3-4 minute ca mai înainte. După ce aŃi demontat 

tubulatura de evacuare a produselor de ardere, obturati orificiul de evacuarea 

produselor de ardere. Flacăra arzătorului trebuie să se stingă. 

DeblocaŃi orificiul de evacuare a produselor de ardere şi după circa 30 sec., 

aparatul trebuie să funcŃioneze din nou. 
 

 

� ÎNTREłINEREA 

 

Pentru a păstra PUTEREA, FUNCłIONAREA SIGURĂ, DURATA LUNGĂ DE 

FUNCłIONARE a aparatelor SOLARTUBE TL.E, vă propunem, ca anual cel puŃin 

odată  să efectuaŃi cu ajutorul specialiştilor verificarea aparatului SOLARTUBE. 

 

SC GYLFERR SRL se angajează în cadrul unui contract să efectueze verificarea 

aparatelor. 
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DEBRANŞAłI APARATUL SOLARTUBE DE LA REłEAUA DE GAZ ŞI 

ELECTRICĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ORICĂREI OPERAłII. 

ÎntreŃinerea anuală trebuie să încludă următoarele: 

a) curăŃarea evacuării produselor de ardere 

b) curăŃarea şi verificarea tubului radiant 

c) curăŃarea interiorului arzătorului de gaz şi a injectorului 

d) verificarea ventilatorului de aspiraŃie :  ( motor, turbină ) 

e) stabilirea  bunei funcŃionări a comutatorului de presiune a aerului 

 

� DEFECłIUNI 

DefecŃiunea Cauze probabile Remediere 

Verificarea instalaŃiei  
de aprindere şi a flăcării 

Arzător şi ventilator   

 Arzătorul se aprinde, iar 
după un timp se stinge 

-Etanşeitate defectuoasă 
a punctelor de racordare 
a tubului radiant 
-Tub înfundat parŃial 
-Faza de lucru şi nulă 
sunt interschimbate 

-Efectuarea etanşeităŃii 
perfecte 
 
-EfectuaŃi curăŃarea 
interioară a tubului 

Nu este scânteie, 
tensiunea dintre 
electrodul de aprindere 
şi cel pământat este 
mare 

Ventilatorul de evacua-
re a fumului nu se 
roteşte 

-nu este curent 
-tensiune insuficientă 
 
-siguranŃa defectă 
-faza de lucru şi nulă 
sunt interschimbate 

-VerificaŃi curentul şi 
tensiunea 
-UngeŃi cu ulei părŃile 
care se rotesc 
-schimbaŃi siguranŃa 
după ce aŃi găsit 
defecŃiunea 

 Ventilatorul de evacua-
re a fumului nu se 
roteşte 

-Electrodul de aprindere 
este în contact cu masa 
-Cablul de tensiune 
(HT) este în contact cu 
masa 
-Electrodul de aprindere 
este murdar 
-Legarea defectuoasă a 
cablului HT sau 
pământare defectuoasă 
-Cutia de aprindere 
defectă 

-SchimbaŃi electrodul 
 
-RemediaŃi scurtcircui-
tul 
 
-CurăŃaŃi cu solvent 
 
 
 
 
-SchimbaŃi cutia 
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Ciclul de aprindere se 
desfăşoară normal 

Nu se aprinde la prima 
încercare 

-Robinetul de închidere 
a gazului este închis 
-Conducta de gaz nu 
este aerisită bine 

-DeschideŃi robinetul 
 
-AerisiŃi conducta 

Este scânteie de înaltă 
tensiune  între electro-
dul de aprindere şi 
pământ 

 
Nu este aprindere nici 
după mai multe încer-
cări 

-Filtrul de la intrarea 
regulatorul de presiune 
înfundat 
-Injector înfundat total 
sau parŃial 
-Injector 
necorespunzător 
-Ventilul magnetic 
blocat în poziŃia de 
închidere 

- CurăŃaŃi filtrul. 
 
 
- CurăŃaŃi injectorul. 
 
-SchimbaŃi injectorul 
 
-SchimbaŃi bobina ven-
tilului magnetic. 

 

DefecŃiunea Cauze probabile Remediere 

Verificarea instalaŃiei  
de aprindere şi a flăcării 

Arzător şi ventilator   

Ciclul de aprindere se 
derulează normal cu 
scântei de tensiune 
mare (HT) între 
electrodul de aprindere 
şi pământare 

Arzătorul se aprinde, 

dar se stinge după 4 

sec. de la aprindere 

-presiunea gazului este 
prea mare 
-injectorul nu este 
potrivit 
-electrodul de ionizare 
nu este reglat bine faŃă 
de arzător 
-Pământare improprie a 
cutiei de siguranŃă 
-Cutia de siguranŃă este 
defectă(verificarea ioni-
zaŃiei prea slabă) 
-Tubul radiant este 
infundat parŃial 
-Interschimbare fază-0 
-Tensiune între 
conductorii PE şi N 

-ReglaŃi presiunea 
 
-SchimbaŃi injectorul 
 
-ReglaŃi electrodul 
 
 
-CurăŃaŃi contactul 
 
SchimbaŃi cutia 
 
 
-CurăŃaŃi interiorul 
tubului 
-RemediaŃi defecŃiunile 
electrice 
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� PIESE DE SCHIMB 

DENUMIRE        Nr.cod 

Bobină ventil magnetic       9421002 

Cartelă de verificare şi siguranŃă PACTROL    9424152 

Cartelă de verificare şi siguranŃă RV      94224134 

Ventil magnetic combinat       9421001 

Comutator de presiune       9422011 

Aspirator complet         8320110 

Lampă verde         0074524 

Lampă portocalie        0074523 

Electrod de aprindere şi ionizare      9412007 


