
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recuperatoare de 

caldura pentru 

cos   



Aer / Aer              Aer / Apa              Aer / Apa   
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DESCRIERE 

    Recuperatorul preia caldura din cosul de fum si incalzeste apa sau aerul in 

functie de model . 

  In acest fel apa incalzita se va aplica in toate tipurile de sisteme de incalzire  , se 

poate lucra direct cu radiatoare , incalzire prin pardoseala , rezervor de apa calda 

etc. 

    Recuperatorul este diponibil in 3 variante , aer/aer , aer/apa si aer/apa-cu 

serpentina suplimentare de protectie functionand ca un circuit suplimentar. 

SPECIFICATII 

   Puterea variaza intre 4 si 7 kW in functie de puterea arzatorului sau a sobei. 

   Aceste produse sunt fabricate din otel cu un continut redus de carbon pentru a 

asigura  eficienta , rezistenta termica si functionarea fiabila in ciuda diferentei 

mari de temperature . 

   Partea centrala a dispozitivului este camera interioara unde exista un sistem de 

tevi si canale pentru a creste suprafata de contact a apei cu gazele evacuate pe 

cosul de fum . 

MONTAJ 

   Pentru a conecta recuperatorul la sistemul de incalzire folositi tevi de cupru sau 

otel , nu folositi tevi de plasctic. 

   Sistemul trebuie sa fie echipat cu un vas de expansiune , sarcina sa principala 

este de a compensa cresterea volumului de apa odata cu cresterea temperaturii 

fara a creste presiunea .Vasul de expansiune trebuie instalat intr-un loc ferit de 



inghet. Instalarea trebuie facuta de catre instalatori instruiti conform 

reglementarilor din domeniu . Diametrul minim al conductei de expansiune si 

conducta de siguranta este de 25mm. Este necesara montarea unei conducte de 

preaplin in vasul de expansiune cu scopul de a evacua excesul de apa in timpul 

unei cresteri excesive a temperaturii. Se utilizeaza supape de siguranta .  

   Pentru instalarea unui schimbator de caldura sau pentru racordul 

recuperatorului la un radiator, a unui rezervor de apa calda sau a oricarui element 

de preluare a apei calde se folosesc tevi de cupru sau otel cu diametrul minim de 

25mm,  cu pompa de recirculare calculata de un instalator instruit. Instalarea 

accesoriilor nu trebuie facuta pe carcasa recuperatorului. 

   Intretinerea se efectueaza periodic curatand si verificand buna functionare. 

GARANTIA  

   Producatorul trebuie sa asigure buna functionare a dispozitivului in conformitate 

cu termenii si conditiile tehnice prezentate in manual daca produsul a fost 

conectat conform instructiunilor .   

   Pornirea recuperatorului fara a fi alimentat cu apa duce la pierderea garantiei. 

EXCLUDERI DIN GARANTIE 

Garantia nu acopera defecte cauzate de : lovituri mecanice , apa , infundarea 

serpentine , modificari structurale , accidente , dezastre naturale , factori chimici , 

fenomene meteo , depozitare necorespunzatoare , reparatii neautorizate , 

exploatarea incorecta . In plus garantia nu acopera defecte aparute din cauza 

selectiei incorecte a parametrilor tehnici de racord a recuperatorului  de catre 

cumparator sau subcontractant . 

DREPTURILE CLIENTULUI 

   Repararea sau inlocuirea pieselor aprobate de producator ca fiind defecte . 

   Reparatia nu include operatiunile de intretinere sau instalare mentionate in 

manual , utilizatorul fiind raspunzator. 



   Defecte sau deteriorari descoperite in perioada de garantie sunt rezolvate 

gratuit de catre producator in termen de 30 de zile de la data depunerii 

echipamentului inoperant complet cu documentele care atesta achizitia 

produsului .  

 

 

 

  

SPECIFICATII 

Tip Aer Apă fără 
serpentina 

Serpentina de apă 

Putere nominală 
(kW) * 

7 7 7 

Dimensiuni H. X 
latime. X d. (Mm) 

560x351 560x351 560x351 

Diametru de cos 
(mm) 

200 200 200 

Eficiență termică 
(%) * 

50% 60% 60% 

Greutate (kg) 22,2 24,3 25,6 

Capacitate de apa 
(l) 

- 17,5 17,5 

Suprafața de 
încălzire (m2) 

În funcție de arzator 
și izolația clădirii 

Material Otel 4mm 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Recuperator   11. Distribuitor 

2. Evacuare   12. Radiator 

3. Control termostat  13. Conducta de siguranta 

4. Vas de expansiune  14. Conducta de expansiune 

5. Plutitor de nivel  15. Conducta preaplin 

6. Pompa 

7. Unitate de control 

8. Alimentare de la retea  

9. Alimentare instalatie 

10. Retur instalatie 


