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1 Indicaţii privind documentaţia

Următoarele instrucţiuni sunt un ghid prin intermediul 
întregii documentaţii.
Există documentaţie tehnică suplimentară, valabilă în 
combinaţie cu aceste instrucţiuni de montaj.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorări 
cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni.

Documentaţie conexă
Instrucţiuni de instalare turboTEC Nr. 0020044403

1.1 Păstrarea documentaţiei
Înmânaţi utilizatorului instalaţiei aceste instrucţiuni de 
montaj. Utilizatorul va prelua sarcina de păstrare a 
documentaţiei, pentru ca aceasta să fie disponibilă la 
nevoie.

1.2 Simbolurile utilizate
La montarea tubulaturii pentru aer/gaze de ardere 
respectaţi normele de securitate conţinute în 
instrucţiunile de montaj!

d Pericol!
Pericol direct pentru integritatea corporală şi 
pentru viaţă!

e Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

H Pericol!
Pericol de ardere sau de opărire!

a Atenţie!
Situaţie potenţial periculoasă pentru produs şi 
mediu!

h Indicaţie!
Informaţii şi indicaţii utile.

• Acest simbol semnifică o activitate necesară

1.3 Valabilitatea instrucţiunilor
Aceste instrucţiuni de montaj sunt valabile exclusiv 
pentru aparatele Vaillant menţionate în documentele 
complementare.

2 Monopol de drept

2.1 Prescripţii
- Radiatoarele murale turboTEC pe gaz de la firma 

Vaillant, conform directivei EG 90/396/EWG pentru 
sisteme cu gaz sunt certificate ca sisteme cu cazane 
de încălzire cu instalaţie pentru gaze arse. Aceste 
instrucţiuni de montaj sunt obiectul certificării şi sunt 
menţionate în actul de verificare a modelului.

 Prin respectarea normelor de execuţie cuprinse în 
instrucţiunile de montaj, este dovedită utilizabilitate 
produselor pentru dirijarea aerului/gazelor arse, 
produse ce sunt marcate cu seriile articolelor Vaillant.

Pentru executarea instalaţiei de gaze arse respectaţi 
legile şi directivele locale.

- Tubulatura de aer/gaze de ardere poate fi instalată 
numai de o societate autorizată pentru montaj. 
Aceasta răspunde pentru calitatea lucrării executate.

- În continuare, luaţi în considerare normele, regulile şi 
liniile directoare cuprinse în instrucţiunile de instalare 
a aparatului.

- Nu este necesară nici o distanţă a tubulaturii de aer/
gaze de ardere resp. a prelungirii aferente a 
componentelor din substanţe inflamabile, deoarece la 
puterea termică nominală a aparatului la suprafeţele 
componentelor aferente nu poate apărea o 
temperatură mai mare de 85 °C.

- În cazul în care clădirea dispune de un paratrăsnet, 
ţeava de aer/gaze arse trebuie introdusă în dispozitivul 
de protecţie contra trăsnetului.

- La montarea conductei de aer/gaze arse prin acoperiş 
trebuie să se ţină seama de existenţa vaporilor de apă 
care, sub influenţa condiţiilor atmosferice nefavorabile, 
se pot condensa formând gheaţă pe acoperiş sau pe 
structura acoperişului. Din acest motiv, trebuie luate 
măsuri pentru a împiedica alunecarea gheţii de pe 
acoperiş. Pentru aceasta trebuie montate 
dispozitivele de protecţie, dacă este cazul (nr. comandă
. 303096/303865).

- În timpul montajului trebuie să vă asiguraţi că în 
tubulatura de aer/gaze de ardere nu rămân aşchii, 
resturi de mortar etc.

- La instalarea instalaţiei de gaze arse trebuie să vă 
asiguraţi că se folosesc exclusiv tuburi de gaze de 
ardere din acelaşi material (aluminiu).

h Indicaţie!
În cazul coşurilor pentru sisteme de încălzire 
prin arderea uleiului, care se folosesc pentru 
alimentare cu aer de ardere, vă recomandăm ca 
înainte de instalarea conductei pentru gaze arse 
să apelaţi la un hornar care să verifice şi să 
cureţe hornul în cauză.
Dacă nu este posibilă o curăţare/verificare 
suficientă a coşului de fum (de ex. din cauza 
unor lucruri date constructive), atunci trebuie 
acţionată instalaţia în funcţie de aerul din 
cameră.

 Indicaţie!
Vă recomandăm folosirea unei scurgeri a apei 
din condens pentru evitarea deteriorărilor şi 
defecţiunilor aparatului prin condensatul care 
rezultă în calea de gaze de ardere.

Indicaţii privind documentaţia 1
Monopol de drept 2



Instrucţiuni de montaj tubulatura de aer/gaze de ardere turboTEC pro/turboTEC plus 0020044404_004

2.2 Utilizarea conform destinaţiei
Tubulatura de aer/gaze de ardere Vaillant sunt 
concepute după standarde tehnice de actualitate şi sunt 
construite în conformitate cu normele de securitate 
recunoscute. Cu toate acestea, în cazul utilizării 
improprii sau neconforme cu destinaţia, poate fi 
periclitată integritatea corporală sau viaţa utilizatorilor 
instalaţiei sau terţilor, respectiv pot fi afectate aparatele 
sau alte bunuri materiale.
Tubulaturile de aer/gaze de ardere Vaillant menţionate 
în aceste instrucţiuni pot fi folosite numai în legătură cu 
tipurile de aparate menţionate în aceste instrucţiuni.
O altă folosire sau o folosire rezultată de aici este 
considerată neregulamentară şi exclude 
responsabilitatea şi obligaţia producătorului/furnizorului 
pentru daunele rezultate în urma acesteia.Într-un astfel 
de caz riscul este suportat exclusiv de instalatorul 
executant şi de utilizator. De utilizarea conform 
destinaţiei aparţine şi respectarea documentelor 
complementare.

2 Monopol de drept
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3 Dimensiune de montaj

3.1 turboTEC
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Fig. 3.1  Dimensiune de montaj turboTEC (în mm)

Legendă
1 Conductă de trecere prin perete
2 Piesă de racord a instalaţiei
3 Suportul cazanului

Cotă 60/100
80/125

cu cot 87°
80/80

A
175

fără scurgerea apei din condens
230

cu scurgerea apei din condens
190

fără scurgerea apei din condens

Tab. 3.1  Dimensiune de montaj turboTEC (în mm)

Dimensiune de montaj 3
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4 Sistem concentric Ø 60/100

4.1 Prezentarea produselor

 303800 =  Trecere verticală prin acoperiş
(neagră)

 303845 =  Execuţie orizontală murală/prin 
plafon

Elemente Nr. art.

303800 303845 303806

Prelungiri, concentrice
0,14 m - Ø 60/100

0020022926 X X X

Prelungiri, concentrice
0,5 m - Ø 60/100

303801 X X X

Prelungiri, concentrice
1,0 m - Ø 60/100

303802 X X X

Prelungiri, concentrice
2,0 m - Ø 60/100

303803 X X X

Prelungirea telescopului, concentrică
0,5 - 0,8 m - Ø 60/100

303804 X X X

Piesă de racordare a aparatului cu scurgerea apei din condens 303805 X X X

Coturi, concentrice (2 bucăţi)
45° - Ø 60/100

303809 X X X

Cot, concentric
90° - Ø 60/100

303808 X X X

Cot, concentric
15° - Ø 60/100

303820 X X X

Piesă de îmbinare cu crestături în lemn telescopică, concentrică
0,29 m - 0,46 m Ø 60/100

303819 X X X

Coliere pentru conducte (5 bucăţi), Ø 100 303821 X X X

Dispozitiv de separare Ø 60/100 303816 X X X

Piesă de racord a instalaţiei
Ø 60/100 - Ø 63/95,5

303813

Ţiglă de acoperiş pentru acoperiş oblic
9076

(negru)
X

Guler pentru acoperiş plat 9056 X

Grilaj de reţinere a gheţii conductă verticală pentru trecere prin 
acoperiş

303096
(negru)

X

Grilaj de reţinere a gheţii conductă orizontală pentru trecere prin 
acoperiş

300865 X X

Grilaj de protecţie 300712 X X

Tab. 4.1  Prezentarea produselor

 303806 =  Execuţie telescopică murală/prin 
plafon

4 Sistem concentric Ø 60/100
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Piesă de racordare a aparatului Ø 60/100 - Ø 63/95,5
Vaillant Nr. Art. 303813

Fig. 4.1  Piesă de racordare a instalaţiei

Prelungire 0,14 m, Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 0020022926

Prelungire 0,5 m, Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303801

Prelungire 1,0 m, Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303802

Prelungire 2,0 m, Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303803

Fig. 4.2  Prelungire, Ø 60/100

Prelungirea telescopului
0,5 - 0,8 m - Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303804

Fig. 4.3  Prelungirea telescopului

Cot, 90°, Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303808

Cot, 45° (2 piese), Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303809

4

36

4

3
6

4

36

Fig. 4.4  Cot, Ø 60/100

Cot, 15°, Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303820

Piesă de îmbinare cu crestături din lemn telescopică, 
Ø 60/100
Vaillant Nr. Art.303819

33 - 56

Fig. 4.5  Piesă de îmbinare cu crestături din lemn telescopică

Brăţări ţeavă, Ø 100 (5 bucăţi)
Vaillant Nr. Art. 303821

Fig. 4.6  Brăţări ţeavă, Ø 100

h Indicaţie!
Pentru susţinerea conductelor.
Folosiţi 1 brăţară la fiecare piesă prelungitoare.

Sistem concentric Ø 60/100 4
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Dispozitiv de separare, Ø 60/100
Vaillant Nr. Art. 303816

135

145

Fig. 4.7  Dispozitiv de separare, Ø 60/100

Ţiglă de acoperiş pentru acoperiş oblic
Vaillant Nr. Art. 9076 (negru)

Fig 4.8  Ţigle de acoperiş pentru acoperiş oblic

Guler pentru acoperiş plat
Vaillant Nr. Art. 9056

Fig. 4.9  Cadru acoperiş plan

Grilaj de reţinere a gheţii conductă verticală pentru 
trecere prin acoperiş
Vaillant Nr. Art. 303096 (negru)

Fig. 4.10  Grilaj de prindere a gheţii

Grilaj de reţinere a gheţii conductă orizontală pentru 
trecere prin acoperiş
Vaillant Nr. Art. 303865

Fig. 4.11  Grilaj de prindere a gheţii

Grilaj de protecţie
Vaillant Nr. Art. 300712

Fig. 4.12  Grilaj de protecţie

h Indicaţie!
Grilajul de protecţie este necesar, dacă 
tubulatura de aer/gaze de ardere se termină la 
căile de circulare şi la o înălţime mai mică de 
2 m.

4 Sistem concentric Ø 60/100
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4.2 Lungimile maxime admise ale conductelor

Elemente Nr. art. 20 kW 24 kW 28 kW 32 kW

Trecere verticală prin 
acoperiş

303800
Lungime 
concentrică max. 
admisă a tubului

6,30 m 5,50 m 4,30 m 4,30 m

Fiecare cot 90° reduce lungimea ţevii cu 1,0 m.
Fiecare cot 45° reduce lungimea ţevii cu 0,5 m.

Conductă orizontală 
pentru trecere prin 
perete/acoperiş

303806
303807
303845

Lungime 
concentrică max. 
admisă a tubului

5,30 m +
1 cot

4,50 m +
1 cot

3,20 m +
1 cot

3,30 m +
1 cot

Cu fiecare cot 90° suplimentar lungimea ţevii se reduce cu 1,0 m.
Cu fiecare cot 45° suplimentar lungimea ţevii se reduce cu 0,5 m.

Tab. 4.2  Lungimile maxime admise ale ţevilor

4.3 Prevedere şi montajul diafragmelor gazelor de 
ardere

La unele aparate este necesară o adaptare a diafragmei 
gazelor de ardere/capacului Pitot în cazul lungimilor de 
ţeavă echivalente mai mici de 2 m. Diafragma de gaze de 
ardere/capacul Pitot necesar se găseşte în setul de 
livrare a aparatului. Tab. 4.4 indică ce aparate se 
întâlnesc.

Lungimea ţevii mai mică de 2 metri

Putere aparat
Diafragma gazelor de 
ardere/capacul Pitot

Înlăturare

Diafragma gazelor de 
ardere/capacul Pitot

Refolosire

20 kW

NU îndepărtaţi 
diafragmă premontată 
a gazelor de ardere/

capacul Pitot

Nu este necesară o 
nouă diafragmă a 
gazelor de ardere/
un nou capac Pitot

24 kW

Diafragmă C
(0020029643, 

gri deschis)

Diafragmă E
(0020029645, 

gri deschis)

28 kW

Prelungire a ţevii Pitot
(0020029646, verde)

Diafragmă D
(0020029644, verde)

32 kW

Diafragmă F
(0020029647, verde)

Capac Pitot
(208493, culoare 

naturală)

Tab. 4.3  Stabilirea diafragmelor de gaze de ardere/capacelor 

Pitot la lungimi ale ţevii mai mici de 2 metri

Lungimea totală echivalentă a sistemului de aer/gaze de 
ardere analog Tab. 4.2 şi 4.3 rezultă din adiţia lungimilor 
drepte de ţeavă şi din rezistenţele coturilor şi pieselor 
model.
Pentru rezistenţele coturilor trebuie adăugate 
următoarele valori:
- 1 m pe cot 90°
- 0,5 m pe cot 45°

3

2

1

Fig. 4.13  Montarea diafragmei gazelor de ardere

• Stabiliţi din Tab. 4.3 diafragma gazelor de ardere.
• Apăsaţi diafragma gazelor de ardere (1) aşa cum 

este prezentat în figură până la blocarea în mufa 
aparatului (3).
Asiguraţi poziţia corectă (săgeata de pe diafragmă 
indică spre perete).

• Introduceţi capătul ţevii (2) în mufa aparatului (3).

Sistem concentric Ø 60/100 4
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4.4 Montajul scurgerei apei din condens

Piesă de racordare a aparatului cu scurgerea apei din 
condens
Vaillant Nr. Art. 303805
Ø 60/100

1 2

3

4

56

Fig. 4.14  Scurgerea apei din condens

Setul conţine:
- Piesa de racordare a aparatului a scurgerii apei din 

condens (1)
- Furtun apă din condens (2)
- Suport (3)
- Sifon (4)
- 2 brăţări x 48-mm (5)
- 2 x brăţară de siguranţă (6)

4.4.1 Montajul

2

6

5

1

3 4

7

Fig. 4.15  Montajul setului de scurgere a apei din condens

h Indicaţie!
Vă rugăm să folosiţi exclusiv scurgerea apei din 
condens şi sifonul conţinute în setul de livrare.

• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 
gazelor de ardere (Paragraful 4.3).

• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 
descris în paragraful 4.3.

• Introduceţi scurgerea apei din condens (1) în racordul 
gazelor de ardere al aparatului şi montaţi brăţara de 
aerisire (7) aşa cum este descris în paragraful 4.9.

• Introduceţi furtunul apei din condens (2) pe scurgerea 
apei din condens a piesei de racordare a aparatului (3) 
şi asiguraţi transferul cu brăţara (4).

• Fixaţi sifonul (5) pe perete. Furtunul este suficient 
pentru o fixare dedesubtul aparatului.

• Legaţi furtunul apei din condens (2) cu sifonul.
• Legaţi sifonul cu sistemul menajer de ape reziduale. 

Nu folosiţi cupru sau alamă. Materialele admise sunt 
introduse în DIN 1986 partea 4.

• Înainte de punerea în funcţiune umpleţi sifonul cu apă.

4 Sistem concentric Ø 60/100



11Instrucţiuni de montaj tubulatura de aer/gaze de ardere turboTEC pro/turboTEC plus 0020044404_00

d Pericol!
Pericol de sufocare! Nu îndepărtaţi în nici un 
caz şaiba de blocare din scurgerea sifonului! 
Dacă aceasta lipseşte se poate ajunge la 
evacuarea de CO

2
, care, în concentraţii de ≥ 5% 

este dăunător sănătăţii şi poate duce chiar la 
moarte.

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Scurgerea apei din condens se poate 
lega numai deschis cu sistemul de ape reziduale 
(de ex. sifon pâlnie sau scurgere deschisă de 
canal), pentru a nu se ajunge la un retur al 
sistemului de ape reziduale în aparat. O 
legătură etanşă la aer, o legătură închisă nu 
este permisă! Furtunul de apă din condens nu 
trebuie îndoit sau scurtat.

4.5 Montajul trecerii verticale prin acoperiş

Trecere verticală prin acoperiş
Vaillant Nr. Art. 303800 (negru)

4
8

12
8

5

6
0

3

1

2

3

Fig. 4.16  Trecerea verticală prin acoperiş

Setul conţine:
- Trecere verticală prin acoperiş (1)
- Brăţară de fixare (2)
- Brăţară de 48 mm (3)

h Indicaţie!
Respectaţi lungimile maxime ale ţevii din 
Tab. 4.2.

 Indicaţie!
Pentru elementele tubulaturii de aer/gaze arse 
vezi paragraful 4.1.

4.5.1 Acoperiş oblic
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Fig. 4.17  Montajul aparatului şi a execuţiei acoperiş

• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 
gazelor de ardere (vezi Paragraful 4.3).

• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 
descris în paragraful 4.3.

• Stabiliţi locul de montare al conductei de trecere prin 
acoperiş.

• Aşezaţi ţigla (1).
• Introduceţi de sus conducta de trecere (5) prin ţiglă, 

astfel ca aceasta să se fixeze.
• Ajustaţi conducta de trecere (5) în poziţie verticală, 

şi cu ajutorul unui colier (6) fixaţi-o la construcţia 
acoperişului.

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Dacă este necesară o scurgere a apei din condens, 

montaţi-o aşa cum este descris în paragraful 4.4.
• Montaţi suportul pentru execuţia ţevii pentru fiecare 

prelungire cel puţin o brăţară de ţeavă.
• Împingeţi până la opritor separatorul (4) cu mufă 

peste piesa prelungitoare (7).
• Racordaţi conducta de trecere (5) la piesa 

prelungitoare (7).
• Racordaţi dispozitivul de separare (4) la piesa de 

racordare a instalaţiei. El serveşte pentru separarea 
mai uşoară a tubulaturii de aer/gaze arse de aparat.

• La toate punctele de racord ale conductelor de aer 
folosiţi brăţări, precum se descrie în paragraful 4.9.

Sistem concentric Ø 60/100 4
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h Indicaţie!
Cum se folosesc prelungirile şi coturile, este 
descris în paragrafele 4.7 şi 4.8.

Fig. 4.18  Exemplu de montaj pentru trecerea verticală prin 

acoperiş

4.5.2 Plafon plat
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Fig. 4.19  Montajul aparatului şi a conductei de trecere la 

plafonul plat

Legendă
A Acoperiş izolat cu aer
B Acoperiş neizolat

• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 
gazelor de ardere (vezi Paragraful 4.3).

• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 
descris în paragraful 4.3.

• Stabiliţi locul de montare a execuţiei acoperişului (5).
• Montaţi cadrul pentru acoperişul plat (1).
• Fixaţi bine cadrul acoperişului plan (1).
• Introduceţi de sus conducta de trecere (5) prin cadrul 

acoperişului plan (1), astfel ca acesta să se fixeze.
• Ajustaţi conducta de trecere (5) în poziţie verticală, 

şi cu ajutorul unui colier (6) fixaţi-o la construcţia 
acoperişului.

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Montaţi suportul pentru execuţia ţevii pentru fiecare 

prelungire cel puţin o brăţară de ţeavă.
• Împingeţi până la opritor dispozitivul de separare (4) 

cu mufă peste execuţia acoperişului (5). El serveşte 
pentru separarea mai uşoară a tubulaturii de aer/gaze 
arse de aparat.

4 Sistem concentric Ø 60/100
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• Dacă este necesară o scurgere a apei din condens, 
montaţi-o aşa cum este descris în paragraful 4.5.

• Racordaţi separatorul (4) la piesa de racord a 
instalaţiei.

• La toate punctele de racord ale conductelor de aer 
folosiţi brăţări, precum se descrie în paragraful 4.10.

h Indicaţie!
Cum se folosesc prelungirile şi coturile, este 
descris în paragrafele 4.7 şi 4.8.

4.6 Montajul execuţiei orizontale prin perete/
acoperiş

Conductă orizontală pentru trecere prin perete/
acoperiş
Vaillant Nr. Art. 303845
Vaillant Nr. Art. 303806 (telescopic 0,45 - 0,65 m)

4
8

800

48

4

1

2

2

4

3 

Fig. 4.20  Montajul execuţiei orizontale prin perete/acoperiş

Setul conţine:
- Execuţie orizontală murală/prin plafon (1)
- 2 brăţări x 48-mm (la telescop 3 x) (2)
- 2 rozete de perete x Ø 100 (3)
- Cot 90° (4)

h Indicaţie!
Pentru elementele tubulaturii de aer/gaze arse 
vezi paragraful 4.1.

 Indicaţie!
Respectaţi lungimile maxime ale ţevii din 
Tab. 4.2.

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă înclinaţia execuţiei murale/prin 
plafon orizontală este mai mică de 1° spre în 
afară, se poate ajunge la formarea de 
condensat. Aparatul corespunzător anunţă o 
defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, se 
poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(1° corespunde unei pante de aprox. 15 mm pe 
metru de lungime de ţeavă).

4.6.1 Montarea conductei pentru trecere prin perete

110

1
23

1°

Fig. 4.21  Montarea execuţiei murale orizontale

• Stabiliţi locul de montare al conductei pentru aer/gaze 
arse.

h Indicaţie!
Aveţi grijă la distanţele ce trebuie respectate 
(de exemplu faţă de ferestre).

 Indicaţie!
Pozaţi tubul de aerisire al execuţiei murale cu o 
pantă de 1° spre exterior, pentru ca apa de 
ploaie să nu se poată scurge în aparat.

• Executaţi o gaură cu diametrul de 125 mm (în cazul 
montării din exterior diametrul trebuie să fie de 
110 mm).
Dimensiunile pentru instalarea directă se găsesc în 
Fig. 4.25.

• Treceţi tubulatura de aer/gaze arse (1) cu rozeta de 
perete flexibilă (2) prin perete, şi trageţi-l până când 
rozeta exterioară se fixează lipit de peretele exterior.

h Indicaţie!
Aveţi grijă ca tubulatura de aer/gaze arse (1) să 
fie centrată în gaura executată în perete.

• Fixaţi tubulatura de aer/gaze arse cu mortar şi lăsaţi 
mortarul să se întărească!

• Montaţi rozeta murală (3) pe partea interioară a 
peretelui.

h Indicaţie!
În cazul în care montajul se execută la o sursă 
de lumină, datorită insectelor atrase de lumină 
gura conductei se poate murdări foarte tare. 
Executantul montajului trebuie sfătuit să 
cureţe gura conductei cu regularitate.

Sistem concentric Ø 60/100 4
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4.6.2 Montarea conductei pentru trecere prin 
acoperiş

Fig. 4.22  Exemplu de montaj la conducta orizontală pentru 

trecere prin acoperiş (lucarnă)

4

1°

1

110

Fig. 4.23  Montarea conductei orizontale pentru trecere prin 

acoperiş

h Indicaţie!
Luaţi în considerare prescripţiile exsitente 
privind respectarea distanţelor faţă de ferestre 
sau orificii de aerisire.

• Pentru montarea conductei orizontale pentru trecere 
prin acoperiş executaţi o lucarnă.

Dimensiunile minime ale lucarnei:
Înălţimea: 300 mm, Lăţimea: 300 mm.

• Introduceţi tubulatura pentru aer/gaze arse fără rozeta 
exterioară în lucarna acoperişului.

4.6.3 Instalare directă

110

1°

54

50

Fig. 4.24  Montarea execuţiei murale

110

1°
5

6

6

2

3

17
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Fig. 4.25  Montajul aparatului (instalarea directă)

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 

gazelor de ardere (vezi Paragraful 4.3).
• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 

descris în paragraful 4.3.
• Introduceţi cotul de 90° (5) pe tubul gazelor de ardere 

al execuţiei murale orizontale.

4 Sistem concentric Ø 60/100
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h Indicaţie!
Îndoiţi tubul gazelor de ardere în sus, pentru ca 
cotul 90° să poată fi împins peste racordul 
aparatului.

• Apăsaţi cotul 90° în ştuţul de gaze de ardere.
• Legaţi toate punctele de separare cu brăţări pentru 

tuburi de aerisire (6) aşa cum este descris în 
paragraful 4.9.

4.6.4 Instalare îndepărtată

17
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Fig. 4.26  Instalare îndepărtată

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 

gazelor de ardere (vezi Paragraful 4.3).
• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 

descris în paragraful 4.3.
• Dacă este necesară o scurgere a apei din condens, 

montaţi scurgerea apei din condens aşa cum este 
descris în paragraful 4.4.

• Racordaţi cotul de 90° (5) la racordul aparatului.
• Împingeţi până la opritor separatorul (7) cu mufă 

peste piesele prelungitoare necesare (6).
• Montaţi suportul pentru execuţia ţevii pentru fiecare 

prelungire cel puţin o brăţară de ţeavă.
• Monaţi prelungirile şi racordaţi mufa de împingere la 

cotul de 90°.

h Indicaţie!
Acest loc va servi ulterior ca loc de joncţiune. 

• Legaţi toate punctele de separare cu brăţări pentru 
tuburi de aerisire (8) aşa cum este descris în 
paragraful 4.9.

h Indicaţie!
Cum se folosesc prelungirile şi coturile, este 
descris în paragrafele 4.7 şi 4.8.

4.7 Montajul prelungirilor

L

L

40 mm

4 mm 36 mm

Aer

Gaze de ardere

Fig. 4.27  Scurtarea tuburilor

Fig. 4.28  Desfacerea tubului gazelor de ardere

• Demontaţi tubul gazelor de ardere (vezi Fig. 4.28).
• Scurtaţi tuburile folosind un ferăstrău sau o foarfecă 

pentru tăiat tablă.
• Înaintea montării tuburilor debavuraţi-le pentru ca 

garniturile de etanşare să nu se deterioreze, şi nu 
lăsaţi aşchii.

• Nu introduceţi tuburi turtite sau deteriorate într-o altă 
formă (neetanşeitate).

Sistem concentric Ø 60/100 4
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h Indicaţie!
La montarea conductei aveţi grijă la poziţia 
corectă a garniturilor de etanşare (nu folosiţi 
garnituri de etanşare deteriorate).

Sfat:
Măsuraţi întâi piesa necesară pentru aer* (L

Aer
), şi pe 

urmă calculaţi lungimea conductei pentru gaze arse 
(L

Gaze arse
) în felul următor:

L
Gaze

  = L
Aer

 + 40 mm

L
Gaze arse

 = Lungimea tubului gazelor de ardere
L

Aer  
= Lungimea tubului de aerisire

* Lungimea minimă a prelungirii conductei pentru aer: 
100 mm.

4 Sistem concentric Ø 60/100
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4.9 Montajul coturilor

18
5

Îmbinare cu crestături în lemn

Lungimea tubului
de aerisire85 100

1010

Fig. 4.29  Montarea coturilor de 90°

Îmbinare cu crestături 
în lemn (în mm)

Lungimea tubului 
de aerisire (în mm)

Îmbinare cu crestături 
în lemn (în mm)

Lungimea tubului 
de aerisire (în mm)

Îmbinare cu crestături 
în lemn (în mm)

Lungimea tubului 
de aerisire (în mm)

190, 195, 200, 205, 210
0
0

505 295 730 520
510 300 735 525
515 305 740 530

> 210 - < 310 mm nu este posibil
520 310 745 535
525 315 750 540
530 320 755 545

310 100 535 325 760 550
315 105 540 330 765 555
320 110 545 335 770 560
325 115 550 340 775 565
330 120 555 345 780 570
335 125 560 350 785 575
340 130 565 355 790 580
345 135 570 360 795 585
350 140 575 365 800 590
355 145 580 370 805 595
360 150 585 375 810 600
365 155 590 380 815 605
370 160 595 385 820 610
375 165 600 390 825 615
380 170 605 395 830 620
385 175 610 400 835 625
390 180 615 405 840 630
395 185 620 410 845 635
400 190 625 415 850 640
405 195 630 420 855 645
410 200 635 425 860 650
415 205 640 430 865 655
420 210 645 435 870 660
425 215 650 440 875 665
430 220 655 445 880 670
435 225 660 450 885 675
440 230 665 455 890 680
445 235 670 460 895 685
450 240 675 465 900 690
455 245 680 470 905 695
460 250 685 475 910 700
465 255 690 480 915 705
470 260 695 485 920 710
475 265 700 490 925 715
480 270 705 495 930 720
485 275 710 500 935 725
490 280 715 505 940 730
495 285 720 510
500 290 725 515

Tab. 4.4  Distanţe la coturile de 90°

Exemplu 1:
La măsurarea distanţei adăugaţi 400 mm. Cu această 
valoare stabiliţi din Tab. 4.5 lungimea tubului de aerisire 
(= 190 mm).

Sistem concentric Ø 60/100 4
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Fig. 4.30  Montarea coturilor de 45°

Îmbinare cu 
crestături în 

lemn 
(în mm)

Lungimea 
tubului de 
aerisire 
(în mm)

Înălţime 
(în mm)

Îmbinare cu 
crestături în 
lemn (în mm)

Lungimea 
tubului de 
aerisire 
(în mm)

Înălţime 
(în mm)

Îmbinare cu 
crestături în 
lemn (în mm)

Lungimea 
tubului de 
aerisire 
(în mm)

Înălţime 
(în mm)

110
120

0
0

263
273

335 301 488 515 555 668

340 308 493 520 562 673

345 315 498 525 569 678

> 120 mm - 
< 185 mm

nu este posibil

350 322 503 530 577 683

355 329 508 535 584 688

360 336 513 540 591 693

185 89 338 365 343 518 545 598 698

190 96 343 370 350 523 550 605 703

195 103 348 375 357 528 555 612 708

200 110 353 380 364 533 560 619 713

205 117 358 385 371 538 565 626 718

210 124 363 390 379 543 570 633 723

215 131 368 395 386 548 575 640 728

220 138 373 400 393 553 580 647 733

225 145 378 405 400 558 585 654 738

230 152 383 410 407 563 590 661 743

235 159 388 415 414 568 595 668 748

240 166 393 420 421 573 600 676 753

245 173 398 425 428 578 605 683 758

250 181 403 430 435 583 610 690 763

255 188 408 435 442 588 615 697 768

260 195 413 440 449 593 620 704 773

265 202 418 445 456 598 625 711 778

270 209 423 450 463 603 630 718 783

275 216 428 455 470 608 635 725 788

280 223 433 460 478 613 640 732 793

285 230 438 465 485 618 645 739 798

290 237 443 470 492 623 650 746 803

295 244 448 475 499 628

300 251 453 480 506 633

305 258 458 485 513 638

310 265 463 490 520 643

315 272 468 495 527 648

320 280 473 500 534 653

325 287 478 505 541 658

330 294 483 510 548 663

Tab. 4.5  Distanţe la coturile de 45°

Exemplu 2:
La măsurarea distanţei adăugaţi 300 mm. Cu această 
valoare puteţi stabili din Tab. 4.6 lungimea tubului de 
aerisire (= 251 mm) precum şi înălţimea (= 453 mm).

4 Sistem concentric Ø 60/100
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4.8 Montajul brăţărilor pentru tuburilor de 
aerisire

min 9 mm

1

2

3

Fig. 4.31  Montarea brăţării de aerisire

• Trageţi brăţara peste locul de joncţiune al conductei 
pentru aer şi strângeţi şuruburile (1).

h Indicaţie!
Aveţi grijă, brăţara trebuie să acopere conducta 
pentru aer pe o lungime de cel puţin 9 mm, iar 
distanţa dintre conductele de aer să nu 
depăşească 20 mm.

• Prin găurile aflate pe brăţară (2) executaţi o gaură de 
3 mm în conducta de aer şi introduceţi şuruburile de 
siguranţă (3).

h Indicaţie!
Luaţi în considerare ca în timpul găuririi să nu 
fie deteriorat tubul gazelor de ardere.

4.9 Montajul prelungirilor telescopului

Ø 3 mm

1

2

Fig. 4.32  Fixarea prelungirii telescopului

• Executaţi o gaură de 3 mm (1) în tuburile de aerisire 
trase una peste cealaltă şi executaţi fixarea cu şurub a 
conductelor (2).

h Indicaţie!
Aveţi grijă ca la executarea găurii să nu 
deterioraţi conducta pentru gaze arse.

Sistem concentric Ø 60/100 4



Instrucţiuni de montaj tubulatura de aer/gaze de ardere turboTEC pro/turboTEC plus 0020044404_0020

5 Sistem concentric Ø 80/125

5.1 Prezentarea produselor

 303600 =  Trecere verticală prin acoperiş
(neagră)

 303609 =  Execuţie murală/prin acoperiş 
orizontală

 303618 =  Con. Racordul la conducta de gaze de 
ardere, pozarea în puţ

Elemente Nr. art.

303600 303609 303618

Prelungiri, concentrice
0,5 m - Ø 80/125

303602 X X X

Prelungiri, concentrice
1,0 m - Ø 80/125

303603 X X X

Prelungiri, concentrice
2,0 m - Ø 80/125

303605 X X X

Piesă de racordare a aparatului Ø 60/100-80/125 
aluminiu cu scurgere a apei din condens

0020045709 X X X

Coturi, concentrice (2 bucăţi)
45° - Ø 80/125

303611 X X X

Cot, concentric
87° - Ø 80/125

303610 X X X

Brăţări pentru ţevi (5 bucăţi), Ø 125 303616 X X X

Dispozitiv de separare Ø 80/125 303617 X X X

Ţiglă de acoperiş pentru acoperiş oblic 9076 (negru) X

Cadru acoperiş plan 9056 X

Grilaj de reţinere a gheţii conductă verticală pentru 
trecere prin acoperiş

303096 (negru) X

Grilaj de reţinere a gheţii conductă orizontală 
pentru trecere prin acoperiş

300865 X

Cot, conductă de gaze de ardere- 45° - Ø 80 300834 X

Distanţier - Ø 80 (7 bucăţi) 9494 X

Brăţări de ţeavă Ø (5 bucăţi) 300940

Ornament puţ 303963 X

Grilaj de protecţie 300712 X

Tab. 5.1  Prezentarea produselor

5 Sistem concentric Ø 80/125
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Elemente Nr. art.

303600 303609 303618

Prelungiri, conducta de gaze de ardere- 0,5 m - Ø 80 300833 X

Prelungiri, conducta de gaze de ardere- 1,0 m - Ø 80 300817 X

Prelungiri, conducta de gaze de ardere- 2,0 m - Ø 80 300832 X

Ornament puţ 303261 X

Tab. 5.1  Prezentarea produselor (continuare)

Piesă de racordare a aparatului Ø 60/100 - Ø 80/125
Vaillant Nr. Art. 0020045709 
(cu scurgerea apei din condens)

Fig. 5.1  Piesă de racordare a aparatului, Ø 80/125

Prelungire 0,5 m, Ø 80/125
Vaillant Nr. Art. 303602
Prelungire 1,0 m, Ø 80/125
Vaillant Nr. Art. 303603
Prelungire 2,0 m, Ø 80/125
Vaillant Nr. Art. 303605

Fig. 5.2  Prelungiri, Ø 80/125

Cot, 87°, Ø 80/125
Vaillant Nr. Art. 303610

Cot, 45° (2 piese), Ø 80/125
Vaillant Nr. Art. 303611

15
25

15

2
5

15

25

Fig. 5.3  Cot, Ø 80/125

Brăţări ţeavă, Ø 125 (5 bucăţi)
Vaillant Nr. Art. 303616

Brăţări ţeavă, Ø 80 (5 bucăţi)
Vaillant Nr. Art. 300940

Fig. 5.4  Brăţări ţeavă, Ø 125 sau Ø 80

h Indicaţie!
Pentru susţinerea conductelor. Folosiţi 1 brăţară 
la fiecare piesă prelungitoare.

Sistem concentric Ø 80/125 5
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Dispozitiv de separare, Ø 80/125
Vaillant Nr. Art. 303617

164

120

Fig. 5.5  Dispozitiv de separare, Ø 80/125

Ţiglă de acoperiş pentru acoperiş oblic
Vaillant Nr. Art. 9076 (negru)

Fig 5.6  Ţigle de acoperiş pentru acoperiş oblic

Cadru acoperiş plan
Vaillant Nr. Art. 9056

Fig. 5.7  Cadru acoperiş plan

Grilaj de reţinere a gheţii conductă verticală pentru 
trecere prin acoperiş
Vaillant Nr. Art. 303096 (negru)

Fig. 5.8  Grilaj de prindere a gheţii

Grilaj de reţinere a gheţii conductă orizontală pentru 
trecere prin acoperiş
Vaillant Nr. Art. 303865

Fig. 5.9  Grilaj de prindere a gheţii

Grilaj de protecţie
Vaillant Nr. Art. 300712

Fig. 5.10  Grilaj de protecţie

h Indicaţie!
Grilajul de protecţie este necesar, dacă 
tubulatura de aer/gaze de ardere se termină la 
căile de circulare şi la o înălţime mai mică de 
2 m.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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Distanţier, Ø 80 (7 bucăţi)
Vaillant Nr.Art. 9494

Fig. 5.11  Distanţier, Ø 80

Ornament puţ
Vaillant Nr. Art. 303261

Fig. 5.12  Ornament puţ aluminiu

Piesă de supraînălţare a căminului (polipropilenă)
Vaillant Nr.Art. 303963

2
3

6

390

Fig. 5.13  Ornament puţ

Sistem concentric Ø 80/125 5
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5.2 Diafragmele gazelor de ardere
Diafragma gazelor de ardere este preinstalată din 
fabrică. Este suficientă pentru lungimea maximă a ţevii 
tubulaturii de aer/gaze de ardere.
La unele aparate adaptarea diafragmei gazelor de 
ardere trebuie să aibă loc numai dacă lungimea 
echivalentă a ţevii se află sub dimensiunea minimă 
stabilită. 

5.3 Lungimile maxime admise ale conductelor

Elemente Nr. art. 20 kW 24 kW 28 kW 32 kW

Trecere verticală prin 
acoperiş

303600
303601

Lungime 
concentrică 
max. admisă a 
tubului

15,4 m 15,4 m 12,5 m 12,5 m

Fiecare cot 87° reduce lungimea ţevii cu 2,5 m.
Fiecare cot 45° reduce lungimea ţevii cu 1,0 m.

Execuţie murală/prin 
acoperiş orizontală

303609 Lungime 
concentrică 
max. admisă a 
tubului

12,9 m +
1 cot

12,9 m +
1 cot

10,0 m +
1 cot

9,0 m +
1 cot

Fiecare cot 87° reduce lungimea ţevii cu 2,5 m.
Fiecare cot 45° reduce lungimea ţevii cu 1,0 m.

Racord la conducta de 
gaze de ardere Ø 80 în 
puţ 
Aer prin puţul 
concentric independent 
de aerul din cameră
(Lungimea de ţeavă 
echivalentă pentru 
pozarea diafragmei 
corespunde sumei 
lungimii tubului gazelor 
de ardere şi a tubului 
de aerisire, inclusiv 
canelura inelului)

303618 Lungime max. 
admisă a 
lungimii ţevii 
drepte de aer/
gaze de ardere

13,4 m
din care max. 
12,0 m în puţul 

vertical

13,4 m
din care max. 
12,0 m în puţul 

vertical

10,5 m
din care max. 
10,0 m în puţul 

vertical

10,5 m
din care max. 
10,0 m în puţul 

vertical

Cu fiecare cot 87° suplimentar lungimea ţevii se reduce cu 2,5 m. 
Cu fiecare cot 45° suplimentar lungimea ţevii se reduce cu 1,0 m.

Tab. 5.2  Lungimile maxim admise ale ţevilor

a Atenţie!
Înfundare, posibil defect al aparatului! Lungimea 
tubulaturii de aer/gaze de ardere în spaţiu rece
(< -15 °C) sau în aer liber nu trebuie să aibă mai 
mult de 5 m! Dacă această condiţie nu este 
dată, prin formarea de condensat se poate 
ajunge la înfundarea ţevii şi prin aceasta la 
defectarea aparatului.

Atsa înseamnă că în funcţie de tipul de aparat 
(putere kW) diafragma de gaze de ardere preinstalată 
resp. capacul Pitot trebuie înlocuite printr-o altă 
diafragmă/alt capac din setul de livrare. La ce tipuri de 
aparate şi la ce lungimi de faţă se referă acest lucru, 
este descris în paragraful 5.4.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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5.4 Stabilirea şi montajul diafragmelor gazelor de 
ardere

La unele aparate este necesară o adaptare a diafragmei 
gazelor de ardere/capacului Pitot în cazul lungimilor de 
ţeavă echivalente mai mici de 6,6 m. Diafragma de gaze 
de ardere/capacul Pitot necesar se găseşte în setul de 
livrare a aparatului. Tab. 5.3 indică ce aparate se 
întâlnesc.

Lungimea totală echivalentă a sistemului de aer/gaze de 
ardere analog Tab. 5.2/5.3 rezultă din adiţia lungimilor 
drepte de ţeavă şi din rezistenţele coturilor şi pieselor 
model.
Pentru rezistenţele coturilor trebuie adăugate 
următoarele valori:

- 2,5 m pe cot 87°
- 1,0 m pe cot 45°

Lungimea ţevii mai mică de 6,6 metri

Putere aparat
Diafragma gazelor de 
ardere/capacul Pitot

Înlăturare

Diafragma gazelor de 
ardere/capacul Pitot

Refolosire

20 kW

NU îndepărtaţi 
diafragmă premontată 
a gazelor de ardere/

capacul Pitot

Nici o diafragmă a 
gazelor de arderenouă/

capac Pitot nou
necesar(ă)

24 kW

Diafragmă C
(0020029643, 

gri deschis)

Diafragmă E
(0020029645, 

gri deschis)

28 kW

Prelungire a ţevii Pitot
(0020029646, verde)

Diafragmă D
(0020029644, verde)

32 kW

Diafragmă F
(0020029647, verde)

Capac Pitot
(208493, culoare 

naturală)

Tab. 5.3  Stabilirea diafragmelor de gaze de ardere/capacelor 

Pitot la lungimi ale ţevii mai mici de 6,6 metri

3

2

1

Fig. 5.14  Montarea diafragmei gazelor de ardere

• Stabiliţi din Tab. 5.3 diafragma gazelor de ardere.
• Apăsaţi diafragma gazelor de ardere (1) aşa cum 

este prezentat în figură până la blocarea în mufa 
aparatului (3).
Asiguraţi poziţia corectă (săgeata de pe diafragmă 
indică spre perete).

• Introduceţi capătul ţevii (2) în mufa aparatului (3).

5.5 Montajul scurgerei apei din condens

Piesă de racordare a aparatului cu scurgerea apei din 
condens
Vaillant Nr.Art. 0020045709
Ø 60/100 la Ø 80/125

1 2

3

4

5

6

Fig. 5.14  Piesă de racordare a aparatului

Setul conţine:
- Piesa de racordare a aparatului cu scurgere a apei din 

condens (1)
- Furtun apă din condens (2)
- Suport (3)
- Sifon (4)
- Piesă de racordare a aparatului (1)
- Brăţară de siguranţă (5)
- Brăţară 48 mm (6)

Sistem concentric Ø 80/125 5
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5.5.1 Montajul

6

5

23 4

1
7

Fig. 5.16  Montajul piesei de racord a instalaţiei

h Indicaţie!
Vă rugăm să folosiţi exclusiv furtunul apei din 
condens şi sifonul conţinute în setul de livrare.

• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 
gazelor de ardere (vezi Paragraful 5.4).

• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 
descris în paragraful 5.4.

• Introduceţi piesa de racordare a aparatului (1) în 
racordul gazelor de ardere al aparatului şi montaţi 
brăţara de aerisire (7) aşa cum este descris în 
paragraful 5.11.

• Introduceţi furtunul apei din condens (2) pe scurgerea 
apei din condens a piesei de racordare a aparatului (3) 
şi asiguraţi transferul cu brăţara (4).

• Fixaţi sifonul (5) pe perete. Furtunul este suficient 
pentru o fixare sub aparat.

• Legaţi furtunul apei din condens (2) cu sifonul.
• Legaţi sifonul cu sistemul menajer de ape reziduale. 

Nu folosiţi cupru sau alamă. Materialele admise sunt 
introduse în DIN 1986 partea 4.

• Înainte de punerea în funcţiune umpleţi sifonul cu apă.

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Scurgerea apei din condens se poate 
lega numai deschis cu sistemul de ape reziduale 
(de ex. sifon pâlnie sau scurgere deschisă de 
canal), pentru a nu se ajunge la un retur al 
sistemului de ape reziduale în aparat. O 
legătură etanşă la aer, o legătură închisă nu 
este permisă! Furtunul de apă din condens nu 
trebuie îndoit sau scurtat.

d Pericol!
Pericol de sufocare! Nu îndepărtaţi în nici un 
caz şaiba de blocare din scurgerea sifonului! 
Dacă aceasta lipseşte se poate ajunge la 
evacuarea de CO

2
, care, în concentraţii de ≥ 5% 

este dăunător sănătăţii şi poate duce chiar la 
moarte.

5.6 Montajul trecerii verticale prin acoperiş

Trecere verticală prin acoperiş
Vaillant Nr. Art. 303600 (negru)
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Fig. 5.17  Trecerea verticală prin acoperiş

Setul conţine:
- Trecere verticală prin acoperiş (1)
- Brăţară de fixare (2)
- Brăţară de 70 mm (3)

h Indicaţie!
Pentru elementele tubulaturii de aer/gaze arse 
vezi paragraful 5.1.

 Indicaţie!
Respectaţi lungimile maxime ale ţevii din 
Tab. 5.2.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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5.6.1 Acoperiş oblic
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Fig. 5.18  Montajul aparatului şi a conductei de trecere la 

acoperişul oblic

• Stabiliţi locul de montare al conductei de trecere prin 
acoperiş.

• Aşezaţi ţigla (1).
• Introduceţi de sus conducta de trecere (5) prin ţiglă, 

astfel ca aceasta să se fixeze.
• Ajustaţi conducta de trecere în poziţie verticală, şi cu 

ajutorul unui colier (6) fixaţi-o la construcţia 
acoperişului.

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 

gazelor de ardere (vezi Paragraful 5.4).
• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 

descris în paragraful 5.4.
• Montaţi piesa de racordare a aparatului (8) la aparat 

aşa cum este descris în paragraful 5.5.1.
• Montaţi suportul pentru execuţia ţevii pentru fiecare 

prelungire cel puţin o brăţară de ţeavă.
• Împingeţi până la opritor dispozitivul de separare (4) 

cu mufă peste prelungire.
• Racordaţi conducta de trecere (5) la piesa 

prelungitoare (7).
• Racordaţi separatorul (4) la piesa de racord a 

instalaţiei. El serveşte pentru separarea mai uşoară a 
tubulaturii de aer/gaze arse de aparat.

• La toate punctele de racord ale conductelor de aer 
folosiţi brăţări, precum se descrie în paragraful 5.11.

h Indicaţie!
Cum se folosesc prelungirile şi coturile, este 
descris în paragrafele 5.9 şi 5.10.

Fig. 5.19  Exemplu de montaj la conducta verticală pentru 

trecere prin acoperiş, dacă există îmbinare cu 

crestături în lemn

Sistem concentric Ø 80/125 5
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5.6.2 Plafon plat
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Fig. 5.20  Montajul aparatului şi a conductei de trecere la 

plafonul plat

Legendă
A Acoperiş izolat cu aer
B Acoperiş neizolat

• Stabiliţi locul de montare al conductei de trecere prin 
acoperiş.

• Montaţi cadrul pentru acoperişul plat (1).
• Fixaţi bine cadrul acoperişului plat.
• Introduceţi de sus conducta de trecere (5) prin cadrul 

acoperişului plat, astfel ca acesta să se fixeze.
• Ajustaţi conducta de trecere în poziţie verticală, şi cu 

ajutorul unui colier (6) fixaţi-o la construcţia 
acoperişului.

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 

gazelor de ardere (Paragraful 5.4).
• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 

descris în paragraful 5.4.
• Împingeţi până la opritor separatorul (4) cu mufă 

peste conducta de trecere. El serveşte pentru 
separarea mai uşoară a tubulaturii de aer/gaze arse de 
aparat.

• Montaţi piesa de racordare a aparatului (7) la aparat 
aşa cum este descris în paragraful 5.5.1.

• Montaţi suportul pentru execuţia ţevii pentru fiecare 
prelungire cel puţin o brăţară de ţeavă.

• Racordaţi separatorul (4) la piesa de racord a 
instalaţiei.

• La toate punctele de racord ale conductelor de aer 
folosiţi brăţări, precum se descrie în paragraful 5.11.

h Indicaţie!
Cum se folosesc prelungirile şi coturile, este 
descris în paragrafele 5.9 şi 5.10.

5.7 Montajul execuţiei orizontale prin perete/
acoperiş

5.7.1 Execuţie orizontală murală/prin plafon
Vaillant Nr. Art. 303609
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Fig. 5.21  Montajul execuţiei orizontale prin perete/acoperiş

Setul conţine:
- Execuţie orizontală murală/prin plafon (1)
- 2 brăţări x 70-mm (2)
- 2 rozete de perete x Ø 125 (3)
- Cot 87° (4)

h Indicaţie!
Pentru elementele tubulaturii de aer/gaze arse 
vezi paragraful 5.1.

 Indicaţie!
Respectaţi lungimile maxime ale ţevii din 
Tab. 5.2.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta unei execuţii murale/prin 
plafon orizontale este mai mică de 1° spre în 
afară şi spre interior mai mică decât 3°, se 
poate ajunge la formarea condensatului. 
Aparatul corespunzător anunţă o defecţiune. 
Dacă aceasta nu este remediată, se poate 
ajunge la defecţiunea aparatului. 
(1° corespunde unei pante de aprox. 15 mm pe 
metru de lungime de ţeavă. 3° corespunde unei 
pante de aprox. 50 mm pe metru de lungime de 
ţeavă.)

5.7.2 Montarea conductei pentru trecere prin perete

220

1°

1
23

Fig. 5.22  Montarea execuţiei murale orizontale

• Stabiliţi locul de montare al conductei pentru aer/gaze 
arse.

h Indicaţie!
Asiguraţi-vă că distanţele se respectă (de ex 
faţă de ferestre şi orificii de aerisire) conform 
reglementărilor de construcţie ale ţărilor.

 Indicaţie!
Pozaţi tubul de aerisire al execuţiei murale cu o 
pantă de 1° spre exterior, pentru ca apa de 
ploaie să nu se poată scurge în aparat. 
Prelungirile trebuie pozate spre interior cu o 
pantă de 3°.

• Executaţi o gaură cu diametrul de 130 mm.
• Introduceţi tubulatura pentru aer/gaze arse (1) în 

orificiu.

h Indicaţie!
Aveţi grijă ca tubulatura de aer/gaze arse (1) să 
fie centrată în gaura executată în perete.

• Fixaţi tubulatura de aer/gaze arse (1) cu mortar şi 
lăsaţi mortarul să se întărească!

• Montaţi rozetele murale (2).

h Indicaţie!
În cazul în care montajul se execută la o sursă 
de lumină, datorită insectelor atrase de lumină 
gura conductei se poate murdări foarte tare. 
Executantul montajului trebuie sfătuit să 
cureţe gura conductei cu regularitate.

5.7.3 Montarea conductei pentru trecere prin 
acoperiş

Fig. 5.23  Exemplu de montaj la conducta orizontală pentru 

trecere prin acoperiş (lucarnă)

220
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1°

1

Fig. 5.24  Montarea conductei orizontale pentru trecere prin 

acoperiş

h Indicaţie!
Luaţi în considerare prescripţiile exsitente 
privind respectarea distanţelor faţă de ferestre 
sau orificii de aerisire.

• Pentru montarea conductei orizontale pentru trecere 
prin acoperiş executaţi o lucarnă.

Dimensiunile minime ale lucarnei:
Înălţimea: 300 mm, Lăţimea: 300 mm.

• Introduceţi tubulatura pentru aer/gaze arse fără rozeta 
exterioară în lucarna acoperişului.

Sistem concentric Ø 80/125 5
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5.7.4 Instalare directă
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Fig. 5.25  Instalare directă

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 

gazelor de ardere (Paragraful 5.4).
• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 

descris în paragraful 5.4.
• Montaţi piesa de racordare a aparatului la aparat aşa 

cum este descris în paragraful 5.5.1.
• Împingeţi până la opritor separatorul (7) cu mufă 

peste conducta de trecere prin perete/acoperiş.
• Racordaţi cotul de 87° (5) la piesa de racordare a 

aparatului.
• Racordaţi separatorul la cotul de 87°.

h Indicaţie!
Acest loc va servi ulterior ca loc de joncţiune.

• Legaţi toate punctele de separare cu brăţări pentru 
tuburi de aerisire (6) aşa cum este descris în 
paragraful 5.11.

h Indicaţie!
Dacă nu se află la dispoziţie o înălţime 
suficientă de construcţie, puteţi monta pe 
aparat un cot de 90° Ø 60/100/
(Nr. art. 303808) şi să introduceţi direct în 
spate piesa de racordare a aparatului cu 
scurgerea apei din condens 
(Nr. art. 0020045709).

5.7.5 Instalare îndepărtată
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Fig. 5.26  Instalare îndepărtată

• Montaţi dispozitivul de susţinere al instalaţiei (2).
• Montaţi instalaţia (3) (vezi instrucţiile de montaj ale 

instalaţiei).
• Înainte de montajul ţevii stabiliţi diafragma necesară a 

gazelor de ardere (Paragraful 5.4).
• Montaţi diafragma gazelor de ardere aşa cum este 

descris în paragraful 5.4.
• Montaţi piesa de racordare a aparatului (4) la aparat 

aşa cum este descris în paragraful 5.5.1.
• Racordaţi cotul de 87° (5) la piesa de racordare a 

aparatului.
• Împingeţi până la opritor dispozitivul de separare (7) 

cu mufă peste prelungirile necesare.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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• Montaţi suportul pentru execuţia ţevii pentru fiecare 
prelungire cel puţin o brăţară de ţeavă (6).

• Monaţi prelungirile şi racordaţi mufa de împingere la 
cotul de 87°.

h Indicaţie!
Acest loc va servi ulterior ca loc de joncţiune.

• Legaţi toate punctele de separare cu brăţări pentru 
tuburi de aerisire (6) aşa cum este descris în 
paragraful 5.11.

h Indicaţie!
Dacă nu se află la dispoziţie o înălţime 
suficientă de construcţie, puteţi monta pe 
aparat un cot de 90° Ø 60/100/
(Nr. art. 303808) şi să introduceţi direct în 
spate piesa de racordare a aparatuilui cu 
scurgerea apei din condens 
(Nr. art. 0020045709).

 Indicaţie!
Cum se folosesc prelungirile şi coturile, este 
descris în paragrafele 5.9 şi 5.10.

5.8 Montarea în puţ a racordurilor concentrice şi 
a conductelor rigide Ø 80 pentru evacuarea 
gazelor arse

h Indicaţie!
Aveţi grijă la dimensiunile de montaj, vezi 
capitolul 3.

 Indicaţie!
Aveţi grijă la lungimile maxime ale ţevilor, vezi 
paragraful 5.3.

5.8.1 Setul de livrare
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Fig. 5.27  Setul de livrare

Setul (Nr. Art. 303618) conţine:
- Cot 87°
- 2 coliere x 70 mm
- Prelungire 1,0 m
- Cot de susţinere
- Şină de susţinere
- Rozetă de perete

h Indicaţie!
Pentru elementele tubulaturii de aer/gaze arse 
vezi paragraful 5.1.

a Atenţie!
Aveţi grijă ca înclinaţia conductei orizontale 
pentru gaze arse dinspre interior să fie de 3° 
(3° corespund unei deviaţii de aproximativ. 
50 mm/metru de conductă), pentru ca 
garniturile de etanşare să nu se deterioreze 
datorită condensului reţinut.

Dimensiuni minime ale puţului:
- 120 mm x 120 mm
- Independent de aerul din încăpere: Ø 130 mm
- Dependent de aerul din încăpere: Ø 140 mm

Sistem concentric Ø 80/125 5



Instrucţiuni de montaj tubulatura de aer/gaze de ardere turboTEC pro/turboTEC plus 0020044404_0032

5.8.2 Montarea şinei de susţinere, a cotului de 
susţinere şi a conductei pentru gaze arse
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Fig. 5.28  Montarea şinei de susţinere şi a cotului de susţinere, 

introducerea în puţ a conductei pentru gaze arse

• Stabiliţi locul de montare şi executaţi un orificiu de 
trecere (pentru dimensiuni vezi capitolul 3).

• Executaţi o gaură în peretele posterior al căminului. 
La nevoie scurtaţi şina de susţinere (2).

• Fixaţi cotul de susţinere (1) pe şina de susţinere astfel 
ca după montare conducta pentru gaze arse să fie pe 
mijlocul puţului.

• Introduceţi acum şina de susţinere cu cotul de 
susţinere în puţ.

• Cu ajutorul unei frânghii (5) coborâţi prima conductă 
pentru gaze arse (4), astfel încât să se poată racorda 
la următoarea conductă pentru gaze arse (3).

• La distanţe de max. 5 m trageţi câte un distanţier (6) 
pe conductele pentru gaze arse.

• Dacă în conducta rigidă pentru gaze arse aţi executat 
un orificiu pentru curăţare:
Puneţi în faţa şi în spatele orificiului pentru curăţare 
câte un distanţier.

h Indicaţie!
Aveţi grijă ca partea cu mufă a conductei 
pentru gaze arse întotdeauna să fie în sus.

• Repetaţi îmbinarea ţevilor de atâtea ori, până când 
puteţi introduce ţeava inferioară în cotul de susţinere, 
iar ţeava superioară permite montarea capacului 
puţului, ca în paragrafele 5.8.3 sau 5.8.4.

h Indicaţie!
La montarea capacului din material plastic 
(polipropilenă) pentru puţ, luaţi în considerare 
Fig. 5.29.

 Indicaţie!
La montarea capacului din aluminiu pentru puţ, 
luaţi în considerare Fig. 5.32.

• Scoateţi frânghia din puţ.
• Montaţi capacul puţului. Puteţi folosi capacul puţului 

din material plastic (Nr. Art. 303963) sau capacul 
puţului din aluminiu (Nr. Art. 303261), vezi 
paragraful 5.8.3 şi 5.8.4.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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5.8.3 Montarea piesei de supraînălţare cămin din 
material plastic (polipropilenă)

1

2

3

m
in

. 1
0

0
 m

m

3
0

0
 m

m

Fig. 5.29  Montarea piesei de supraînălţare cămin

60 mm

Fig. 5.30  Lungimea ţevii superioare pentru gaze arse

• Dacă conducta superioară pentru gaze arse este 
introdusă, scoateţi mufa conductei şi scurtaţi conducta 
la lungimea necesară. Conducta trebuie să iasă peste 
gura căminului cu 300 mm.

• Debavuraţi conducta pentru gaze arse.
• Etanşaţi marginea gurii cu silicon (3).

h h/2

4

Fig. 5.31  Fixarea cu şaibe flexibile

• Fixaţi piciorul piesei de supraînălţare cămin (2) cu 
patru şuruburi la marginea gurii.

h Indicaţie!
Folosiţi neapărat 4 şaibe flexibile (4), pentru a 
contrabalansa dilatarea materialului. Presaţi 
şaibele cu 50 %, vezi Fig. 5.31.

 Indicaţie!
La nevoie puteţi micşora piciorul piesei de 
supraînălţare cămin (2) (cu un ferăstrău puteţi 
tăia marginea).

• Control: Piesa de supraînălţare cămin trebuie să iasă 
peste picior cu 60 mm (vezi Fig. 5.30).

• Fixaţi capacul (1) piesei de supraînălţare puţ (2) pe 
capătul superior al conductei rigide pentru gaze arse 
şi apăsaţi-l tare.

5.8.4 Montajul capacului din aluminiu al puţului

7 8

9

230 - 240 mm

minim

300 mm

230 - 240 mm

Fig. 5.32  Montare puţ din aluminiu

• Asiguraţi ornamentul puţului (7) cu cablul de siguranţă 
aferent (8) la ţeava de vărsare (9).

• Împingeţi ornamentul puţului peste ţeava de vărsare şi 
fixaţi-l cu aşutorul diblurilor, şuruburilor şi piuliţelor 
fluture pe vangul puţului.

 Sistem concentric Ø 80/125 5
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a Atenţie!
Puneţi şaibele din palstic aferente pentru 
protecţia anti-coroziune sub piuliţele fluture.

 Atenţie!
Folosiţi piuliţele fluture pentru ca o demontare 
a coloanei coşului de fum să se poată realiza 
fără unelte.

1

2

Fig. 5.33  Montajul în peretele puţului

5.8.5 Montarea secţiunii orizontale
• Scurtaţi conducta pentru gaze arse (1) şi treceţi-o 

peste cotul de trecere.
• Scurtaţi tubul de aerisire (2) şi împingeţi-o peste ţeava 

pentru gaze de ardere din puţ, până ce atinge peretele 
interior.

• La scurtare aveţi grijă să nu tăiaţi capătul cu 
dispozitivul de blocare. Dispozitivul de blocare este 
necesar centrării.

• Fixaţi conducta pentru aer cu mortar, şi lăsaţi 
mortarul să se întărească.

4

8

7

6

39

5

82 - 84

Fig. 5.34  Instalare directă

• Montaţi rozeta de perete (3).
• Instalaţi aparatul (4) vezi instrucţiile de instalare a 

aparatului.
• Montaţi racordul aparatului/scurgerea apei din 

condens (5) la aparat.
• Racordaţi cotul (6) la piesa de racord a instalaţiei (5).
• Îmbinaţi cotul cu conducta pentru gaze arse, dacă 

instalaţia este instalată direct pe zidăria de mascare. 
Utilizarea unui separator nu este posibilă.

• Împingeţi separatorul (7) cu mufă pe piesa 
prelungitoare până la opritor, dacă instalaţia este 
instalată mai departe.

h Indicaţie!
Aveţi grijă la lungimile maxime ale ţevilor, vezi 
paragraful 5.3.

• Îmbinaţi piesa prelungitoare (9) cu conducta pentru 
gaze arse.

• Îmbinaţi separatorul (7) cu cotul. Acest loc poate servi 
nai târziu ca loc de joncţiune.

• Montaţi colierul separatorului (8).
• Legaţi toate puntele de separare rămase cu brăţări 

pentru tuburi de aerisire, precum se descrie în 
paragraful 5.11.

h Indicaţie!
Montajul prelungirilor şi coturile, este descris în 
paragrafele 5.9 şi 5.10.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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a Atenţie!
Piesele prelungitoare împreună cu colierele 
trebuie fixate pe tavan sau pe perete, pentru a 
împiedica desprinderea conductei pentru gaze 
arse. Folosiţi la fiecare prelungire întotdeauna 
câte 1 brăţară.

h Indicaţie!
Dacă nu se află la dispoziţie o înălţime 
suficientă de construcţie, puteţi monta pe 
aparat un cot de 90° Ø 60/100 
(Nr. Art. 303836) şi să introduceţi direct în 
spate piesa de racordare a aparatului cu 
scurgerea apei din condens 
(Nr. Art. 0020045709).

5.9 Montajul prelungirilor

15

70

L Aer

L Gaze de ardere

1.

2.

+ 40 mm

25

1 2

1

2

Fig. 5.35  Scurtarea tuburilor

• Scurtaţi tuburile folosind un ferăstrău sau o foarfecă 
pentru tăiat tablă.

h Indicaţie!
Prelungirile se furnizează în stare nemontată, 
pentru a evita demontarea pentru scurtarea 
separată a tuburilor de aer/gaze de ardere. După 
scurtare fixaţi tubul de aer/gaze de ardere între 
ele (v. Fig. 5.36), în timp ce introduceţi 
şuruburile (3) aferente prin orificiile făcute 
anterior în tubul de aer (2) în distanţier pe 
tubul de gaze de ardere (1).

Sfat:
Măsuraţi întâi piesa necesară pentru aer* (L

Aer
), şi pe 

urmă calculaţi lungimea conductei pentru gaze arse 
(L

Gaze arse
) în felul următor:

L
Gaze

  = L
Aer

 + 40 mm

L
Gaze arse

 = Lungimea tubului gazelor de ardere
L

Aer  
= Lungimea tubului de aerisire

* Lungimea minimă a prelungirii conductei pentru aer: 
100 mm.

h Indicaţie!
Înaintea montării tuburilor debavuraţi-le pentru 
ca garniturile de etanşare să nu se deterioreze, 
şi nu lăsaţi aşchii.

 Indicaţie!
Nu introduceţi conducte turtite sau deteriorate 
într-o altă formă (neetanşeitate).

 Indicaţie!
La montarea conductei aveţi grijă la poziţia 
corectă a garniturilor de etanşare (nu folosiţi 
garnituri de etanşare deteriorate).

 1                                     2                           3

Fig. 5.36  Desfacerea tubului gazelor de ardere
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5.11 Montajul coturilor

19
0

Îmbinare cu crestături în lemn

Lungimea tubului de aerisire95 95

Fig. 5.37  Montarea coturilor de 87°

Îmbinare cu crestături 
în lemn (în mm)

Lungimea tubului 
de aerisire (în mm)

Îmbinare cu crestături 
în lemn (în mm)

Lungimea tubului 
de aerisire (în mm)

Îmbinare cu crestături 
în lemn (în mm)

Lungimea tubului 
de aerisire (în mm)

200, 205, 210
0
0

505 295 730 520
510 300 735 525
515 305 740 530

> 210 - < 310 mm nu este posibil
520 310 745 535
525 315 750 540
530 320 755 545

310 100 535 325 760 550
315 105 540 330 765 555
320 110 545 335 770 560
325 115 550 340 775 565
330 120 555 345 780 570
335 125 560 350 785 575
340 130 565 355 790 580
345 135 570 360 795 585
350 140 575 365 800 590
355 145 580 370 805 595
360 150 585 375 810 600
365 155 590 380 815 605
370 160 595 385 820 610
375 165 600 390 825 615
380 170 605 395 830 620
385 175 610 400 835 625
390 180 615 405 840 630
395 185 620 410 845 635
400 190 625 415 850 640
405 195 630 420 855 645
410 200 635 425 860 650
415 205 640 430 865 655
420 210 645 435 870 660
425 215 650 440 875 665
430 220 655 445 880 670
435 225 660 450 885 675
440 230 665 455 890 680
445 235 670 460 895 685
450 240 675 465 900 690
455 245 680 470 905 695
460 250 685 475 910 700
465 255 690 480 915 705
470 260 695 485 920 710
475 265 700 490 925 715
480 270 705 495 930 720
485 275 710 500 935 725
490 280 715 505 940 730
495 285 720 510
500 290 725 515

Tab. 5.4  Tabela distanţelor la coturile de 87°

Exemplu 1:
La măsurarea distanţei adăugaţi 400 mm. Cu această 
valoare stabiliţi din Tab. 5.4 lungimea prelungirii 
(= 190 mm).
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Fig. 5.38  Montarea coturilor de 45°

Îmbinare cu 
crestături în 
lemn (în mm)

Lungimea 
tubului de 

aerisire (în mm)

Înălţime 
(în mm)

Îmbinare cu 
crestături în 
lemn (în mm)

Lungimea 
tubului de 

aerisire (în mm)

Înălţime 
(în mm)

Îmbinare cu 
crestături în 
lemn (în mm)

Lungimea 
tubului de 

aerisire (în mm)

Înălţime 
(în mm)

90
100

0
0

210
220

335 334 455 535 617 655

340 341 460 540 624 660

345 348 465 545 631 665

> 100 mm - 
< 155 mm

nu este posibil

350 355 470 550 638 670

355 362 475 555 645 675

360 369 480 560 652 680

160 86 280 365 376 485 565 659 685

170 100 290 370 383 490 570 666 690

175 108 295 375 390 495 575 673 695

180 115 300 380 397 500 580 680 700

185 122 305 385 405 505 585 687 705

190 129 310 390 412 510 590 695 710

195 136 315 395 419 515 595 702 715

200 143 320 400 426 520 600 709 720

205 150 325 405 433 525 605 716 725

210 157 330 410 440 530 610 723 730

215 164 335 415 447 535 615 730 735

220 171 340 420 454 540 620 737 740

225 178 345 425 461 545 625 744 745

230 185 350 430 468 550 630 751 750

235 192 355 435 475 555 635 758 755

240 199 360 440 482 560 640 765 760

245 207 365 445 489 565 645 772 765

250 214 370 450 496 570 650 779 770

255 221 375 455 504 575 655 786 775

260 228 380 460 511 580 660 794 780

265 235 385 465 518 585 665 801 785

270 242 390 470 525 590 670 808 790

275 249 395 475 532 595 675 815 795

280 256 400 480 539 600 680 822 800

285 263 405 485 546 605 685 829 805

290 270 410 490 553 610 690 836 810

295 277 415 495 560 615 695 843 815

300 284 420 500 567 620 700 850 820

305 291 425 505 574 625 705 857 825

310 298 430 510 581 630 710 864 830

315 306 435 515 588 635 715 871 835

320 313 440 520 596 640 720 878 840

325 320 445 525 603 645

330 327 450 530 610 650

Tab. 5.5  Distanţe la coturile de 45°

Exemplu 2:
La măsurarea distanţei adăugaţi 300 mm. Cu această 
valoare puteţi stabili din Tab. 5.5 lungimea prelungirii 
(= 284 mm) precum şi înălţimea (= 420 mm).
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5.11 Montajul brăţărilor pentru tuburile de aerisire

> 9 mm

1

2

3

Fig. 5.39  Montarea colierului

• Trageţi colierul peste locul de joncţiune al conductei 
pentru aer şi strângeţi şuruburile (1).

h Indicaţie!
Aveţi grijă, colierul trebuie să acopere conducta 
pentru aer pe o lungime de cel puţin 9 mm, iar 
distanţa dintre conductele de aer să nu 
depăşească 20 mm.

• Prin găurile aflate pe brăţară (2) executaţi o gaură de 
3 mm în conducta de aer şi introduceţi şuruburile de 
siguranţă (3).

h Indicaţie!
Luaţi în considerare ca în timpul găuririi să nu 
fie deteriorat tubul gazelor de ardere.

5 Sistem concentric Ø 80/125
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6 Sistem separat Ø 80/80

6.1 Prezentarea produselor
Execuţia separată a ţevii cu Ø 80 se realizează din 
următoarele elemente:

Elemente Nr. art.

Prelungire, conducta de gaze de ardere- 0,5 m - Ø 80 300833

Prelungire, conducta de gaze de ardere- 1,0 m - Ø 80 300817

Prelungire, conducta de gaze de ardere- 2,0 m - Ø 80 300832

Cot, conductă de gaze de ardere- 45° - Ø 80 300834

Cot, conductă de gaze de ardere- 87° - Ø 80 300818

Dispozitiv de separare 303093

Protecţie împotriva vântului 300941

Rozetă murală 9477

Distanţier - Ø 80 (7 bucăţi) 9494

Brăţări ţeavă - Ø 80 (5 bucăţi) 300940

Piesă de racordare a aparatului DN 60 la DN 80 303815

Ornament puţ 303963

Piesă de racord a instalaţiei 303818

Scurgerea apei din condens - Ø 80 303091

Grilaj de protecţie 300712

Tab. 6.1  Prezentarea produselor

Sistem separat Ø 80/80 6
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Prelungire 0,5 m, Ø 80
Vaillant Nr. Art. 300833

Prelungire 1,0 m, Ø 80
Vaillant Nr. Art. 300817

Prelungire 2,0 m, Ø 80
Vaillant Nr. Art. 300832

Fig. 6.1  Prelungire, Ø 80

Distanţier, Ø 80 (7 bucăţi)
Vaillant Nr. Art. 9494

Fig. 6.2  Distanţier, Ø 80

Ornament puţ
Vaillant Nr. Art. 303963

Fig. 6.3  Ornament puţ

Dispozitiv de separare
Vaillant Nr. Art. 303093

Fig. 6.4  Dispozitiv de separare

Protecţie împotriva vântului
Vaillant Nr. Art. 300941

Fig. 6.5  Protecţie împotriva vântului

Scurgerea apei din condens - Ø 80
Vaillant Nr. Art. 303091

Fig. 6.6  Scurgerea apei din condens, Ø 80

6 Sistem separat Ø 80/80
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Grilaj de protecţie
Vaillant Nr. Art. 300712

Fig. 6.7  Grilaj de protecţie

h Indicaţie!
Grilajul de protecţie este necesar, dacă 
tubulatura de aer/gaze de ardere se termină 
la căile de circulare şi la o înălţime mai mică 
de 2 m.

6.2 Diafragmele gazelor de ardere
Diafragma gazelor de ardere este preinstalată din 
fabrică. Este suficientă pentru lungimea maximă a ţevii 
tubulaturii de aer/gaze de ardere.

La unele aparate adaptarea diafragmei gazelor de 
ardere trebuie să aibă loc numai dacă lungimea 
echivalentă a ţevii se află sub dimensiunea minimă 
stabilită.

Asta înseamnă că în funcţie de tipul de aparat 
(putere kW) diafragma de gaze de ardere preinstalată 
resp. capacul Pitot trebuie înlocuite printr-o altă 
diafragmă/alt capac din setul de livrare. La ce tipuri de 
aparate şi la ce lungimi de faţă se referă acest lucru, 
este descris în paragraful 6.4.

Sistem separat Ø 80/80 6
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6.3 Lungimile maxim admise ale ţevilor

Elemente 20 kW 24 kW 28 kW 32 kW

Racord la conducta pentru 
gaze arse
Ø 80
dependent de aerul din 
încăpere

Lungime max. admisă a 
tubului gazelor de ardere *)

33,0 m, 
din care max. 30,0 m 

în coşul de fum

33,0 m, 
din care max. 30,0 m 

în coşul de fum

20,0 m, 
din care max. 18,0 m 

în coşul de fum

20,0 m, 
din care max. 18,0 m 

în coşul de fum

Racord la instalaţia de gaze 
de ardere rezistente la 
umezeală în regimul de 
depresiune dependent de 
aerul din cameră 

Lungimea dreaptă a tubului 
gazelor de ardere max. 
admisă până la partea 
verticală a instalaţiei 
gazelor de ardere *)

33,0 m 33,0 m 20,0 m 20,0 m 

Înălţime max. a părţii 
verticale 

de calculat de calculat de calculat de calculat

Racord la conducta pentru 
gaze arse
Ø 80
Aer prin puţul concentric 
independent de aerul din 
cameră

Lungime dreaptă a tubului 
gazelor de ardere max. 
admisă *)

19,0 m, 
din care max. 17,0 m 

în coşul de fum 

18,0 m, 
din care max. 17,0 m 

în coşul de fum 

14,0 m, 
din care max. 12,0 m 

în coşul de fum 

14,0 m, 
din care max. 12,0 m 

în coşul de fum 

Racord la instalaţia de gaze 
de ardere în regimul de 
depresiune printr-un al doilea 
puţ **)
independent de aerul din 
încăpere 

Lungimea dreaptă totală a 
tubului max. admisă până la 
partea verticală a instalaţiei 
gazelor de ardere *)

33,0 m 33,0 m 20,0 m 20,0 m 

Înălţime max. în
puţul vertical *)

de calculat de calculat de calculat de calculat

Racord la conducta pentru 
gaze arse
Ø 80
Aer prin peretele exterior **) 
independent de aerul din 
cameră

Lungime dreaptă totală a 
tubului max. admisă *)

33,0 m, 
din care max. 30,0 m 

în coşul de fum

33,0 m, 
din care max. 30,0 m 

în coşul de fum

20,0 m, 
din care max. 18,0 m 

în coşul de fum

20,0 m, 
din care max. 18,0 m 

în coşul de fum

Conductă de gaze de ardere 
Ø 80 prin peretele exterior 
Aer prin peretele exterior **)
independent de aerul din 
încăpere

Lungime dreaptă totală a 
tubului max. admisă *)

33,0 m 33,0 m 20,0 m 20,0 m 

Racord la instalaţia de gaze 
de ardere în regimul de 
depresiune
Aer prin peretele exterior **)
independent de aerul din 
încăpere 

Lungime dreaptă totală a 
tubului max. admisă *)

33,0 m 33,0 m 20,0 m 20,0 m 

Tab. 6.2  Lungimile maxime admise ale ţevilor

*)  Cu fiecare cot de 90° lungimea ţevii se reduce cu 
1,0 m. Cu fiecare cot de 45° lungimea ţevii se 
reduce cu 0,5 m.
Pentru fiecare accesoriu-scurgere a apei din 
condens de 2,0 m.

**)  În cazul temperaturilor exterioare scăzute se 
poate forma condensat la suprafaţa exterioară a 
ţevii. 
În aceste cazuri suprafaţa externă a ţevii ar trebui 
izolată.

La un sistem dublu apar în timpul funcţionării 
temperaturi înalte la suprafaţa tubului gazelor de ardere.

d Pericol!
Pericol de ardere şi de incendiu! Evitaţi 
atingerea tubului de gaze de ardere în timpul 
regimului de încălzire. Tubul de gaze de ardere 
poate fi foarte fierbinte. La instalarea tubului de 
gaze de ardere respectaţi o distanţă suficientă 
de siguranţă faţă de combustibili şi luaţi măsuri 
suplimentare de protecţie. Respectaţi 
prevederile valabile referitoare la instalarea 
aparatelor pe gaz.
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a Atenţie!
Posibil defect al aparatului! Înainte de 
instalarea peste un coş de fum deja existent 
asiguraţi-vă dacă acesta este adecvat pentru 
funcţionarea aparatului de încălzire cu tracţiune 
din plastic. Dacă coşul de fum nu lucrează cu 
depresiune, se pot emana gaze de ardere prin 
propagarea spre înainte. Aparatul corespunzător 
anunţă o defecţiune. Dacă aceasta nu se 
remediează, se poate ajunge la o defecţiune a 
aparatului. 

h Indicaţie!
La pozarea tuburilor de gaze de ardere în spaţii 
reci (< 15 °C) trebuie să luaţi măsuri 
corespunzătoare (de ex.izolarea tuburilor), 
pentru a evita o răcire peste măsură a gazelor 
de ardere.

6.4 Stabilirea şi montajul diafragmelor gazelor de 
ardere

La unele aparate este necesară o adaptare a diafragmei 
gazelor de ardere/capacului Pitot în cazul lungimilor de 
ţeavă echivalente mai mici de 6,6 m. Diafragma de gaze 
de ardere/capacul Pitot necesar se găseşte în setul de 
livrare a aparatului. Tab. 6.3 indică ce aparate se 
întâlnesc.

Lungimea totală echivalentă a sistemului de aer/gaze de 
ardere analog Tab. 6.2/6.3 rezultă din adiţia lungimilor 
drepte de ţeavă şi din rezistenţele coturilor şi pieselor 
model.
Pentru rezistenţele coturilor trebuie adăugate 
următoarele valori:

- 2,5 m pe cot 87°
- 1,0 m pe cot 45°

Lungimea ţevii mai mică de 12 metri

Putere aparat
Diafragma gazelor de 
ardere/capacul Pitot

Înlăturare

Diafragma gazelor de 
ardere/capacul Pitot

Refolosire

20 kW

NU îndepărtaţi 
diafragmă premontată 
a gazelor de ardere/

capacul Pitot

Nici o diafragmă a 
gazelor de ardere 

nouă/capac Pitot nou
necesar(ă)

24 kW

Diafragmă C
(0020029643, 

gri deschis)

Diafragmă E
(0020029645, 

gri deschis)

28 kW

Prelungire a ţevii Pitot
(0020029646, verde)

Diafragmă D
(0020029644, verde)

32 kW

Diafragmă F
(0020029647, verde)

Capac Pitot
(208493, culoare 

naturală)

Tab. 6.3  Stabilirea diafragmelor de gaze de ardere/capacelor 

Pitot la lungimi ale ţevii mai mici de 12 metri
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Fig. 6.8  Montajul tubului gazelor de ardere

• Stabiliţi pe baza Tab. 6.3, dacă este necesară piesa 
adecvată de transfer.

• Apăsaţi diafragma (1) până la blocare în racordul de 
gaze de ardere al aparatului (3).

• Aşezaţi capătul ţevii (2) în racordul de aer/gaze de 
ardere al aparatului (3).

Piesa de transfer folosită pentru modelul VMW 322 se 
deosebeşte de altele folosite în alte modele ale aceleiaşi 
serii de construcţie; se deosebeşte prin prezenţa a 
2 orificii laterale.

6.5 Montajul scurgerei apei din condens

h Indicaţie!
Respectaţi lungimile maxime ale ţevii din 
Tab. 6.2.

Elemente necesare: Nr. art.

Piesă de racordare a aparatului (1) 303815

Scurgerea apei din condens (2) 303091

Ornament puţ (3) 303963

Distanţier (4) 9494

Cot 87° (5) 9495

Cot 87° (6) 300818

Tab. 6.4  Componente pentru scurgerea apei din condens

1

6

2 3

4

5

Fig. 6.9  Tubare cu conductă Ø 80

Montarea scurgerii apei din condens
• Aşezaţi piesa de racordare a aparatului (1, vezi 

Fig. 6.10) în racordul de gaze de ardere al aparatului.
• Aşezaţi piesa de racordare a aparatului (1, vezi 

Fig. 6.10) pe racordul conductei de gaze de ardere.

h Indicaţie!
Piesa de adaptare trebuie să fie fixată cu o 
piesă de fixare pentru ţevile de fum la perete.

• Aşezaţi scurgerea apei din condens (2, vezi Fig. 6.10) 
în piesa de racordare a aparatului (1, vezi Fig. 6.10).

• Aşezaţi furtunul apei din condens (3, vezi Fig. 6.10) în 
scurgerea apei din condens şi fixaţi-l cu brăţara 
(4, vezi Fig. 6.10).

• Fixaţi sifonul (5, vezi Fig. 6.10) la perete sub aparat.
• Racordaţi ţeava de condensat (6, vezi Fig. 6.10) la 

sifon.
• Racordaţi sifonul la sistemul de ape menajere.

Nu trebuie folosit cupru sau alamă.
• Înainte de punerea în funcţiune umpleţi sifonul cu apă.

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Scurgerea apei din condens se poate 
lega numai deschis cu sistemul de ape reziduale 
(de ex. sifon pâlnie sau scurgere deschisă de 
canal), pentru a nu se ajunge la un retur al 
sistemului de ape reziduale în aparat. O 
legătură etanşă la aer, o legătură închisă nu 
este permisă! Furtunul de apă din condens nu 
trebuie îndoit sau scurtat.

h Indicaţie!
Folosiţi exclusiv furtunul de condensat şi de 
sifon livrat.
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Fig. 6.10  Montajul piesei de racordare a aparatului cu scurgerea 

apei din condens

6.6 Exploatare dependentă de aerul din încăpere

6.6.1 Tubarea conductei de gaze de ardere Ø 80 şi 
preluarea aerului din cameră

h Indicaţie!
Respectaţi lungimile maxime ale ţevii din 
Tab. 6.2.

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta ţevii gazelor de ardere 
faţă de scurgerea apei din condens este mai 
mică decât 3°, se poate ajunge la formarea 
condensatului. Aparatul corespunzător anunţă 
o defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, 
se poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(3° corespunde unei pante de aprox. 50 mm pe 
metru de lungime de ţeavă.)

Tubarea trebuie executată conform normei UNI 10845.

Elemente necesare: Nr. art.

Piesă de racord a instalaţiei 303815

Scurgerea apei din condens 303091

Cot 87° 300818

Cot de susţinere 87° 9495

Tab. 6.5  Componente pentru scurgerea apei din condens

• Montaţi cotul cu suportul (1, vezi Fig. 6.13).
• Tubaţi cotul cu conducta Ø 80 şi poziţionaţi 

ornamentul de puţ.
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Fig. 6.11  Montajul ornamentului de puţ la o conductă de gaze de 

ardere rigidă în puţ

60 mm

Fig. 6.12  Lungimea ţevii superioare pentru gaze arse

• Dacă conducta superioară pentru gaze arse este 
introdusă, scoateţi mufa conductei şi scurtaţi conducta 
la lungimea necesară. Conducta trebuie să iasă peste 
gura puţului cu 300 mm.

• Debavuraţi conducta pentru gaze arse.
• Etanşaţi marginea gurii de vărsare cu silicon (4, vezi 

Fig. 6.11).

h Indicaţie:
La nevoie puteţi micşora piciorul ornamentului 
puţului (3, vezi Fig. 6.11) (cu un ferăstrău puteţi 
tăia marginea). 

• Fixaţi piciorul ornamentului puţului (3, vezi Fig. 6.11) cu 
patru şuruburi la marginea gurii. 

• Control: Ornamentul puţului trebuie (3, vezi Fig. 6.11) 
să iasă peste picior cu 60 mm.

• Fixaţi capacul ornamentului puţului (1, vezi Fig. 6.11) 
peste capătul superior al conductei rigide de gaze de 
ardere şi apăsaţi până la fixare. (Capacul nu se 
blochează în picior.)

• Montaţi şi instalaţi brida de susţinere a aparatului 
(2, vezi Fig. 6.13) (vezi instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare).

• Montaţi piesa de adaptare a piesei de racordare a 
aparatului (4, vezi Fig. 6.13) precum şi scurgerea apei 
din condens (6, vezi Fig. 6.13) la aparat. Vezi 
paragraful 6.5 pentru montajul furtunului de 
condensat şi sifon.

• Introduceţi cotul (3, vezi Fig. 6.13) în scurgerea apei 
din condens (6, vezi Fig. 6.13).

h Indicaţie!
Dacă nu se află la dispoziţie o înălţime 
suficientă, scurgerea apei din condens (6) se 
poate introduce în partea orizontală a canalului 
de fum, direct în spatele cotului.

• Important: Montaţi dispozitivul de separare între cot şi 
prelungiri.
Aceste componente servesc la un eventual demontaj al 
locurilor de separare. Pentru fiecare metru de 
prelungire ar trebui montată cel puţin o brăţară de 
susţinere.

• Montaţi prelungirile necesare (5, vezi Fig. 6.13). 
Lungimile maxime sunt introduse în Tab. 6.2.

h Indicaţie!
Montajul părţilor orizontale are loc printr-o 
introducere simplă una în alta a pieselor 
individuale (fără îmbinare cu şuruburi).
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Fig. 6.13  Montajul

6.6.2 Racordul coşului de fum (funcţionare în 
depresiune) - dependent de aerul de cameră

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta ţevii gazelor de ardere 
faţă de scurgerea apei din condens este mai 
mică decât 3°, se poate ajunge la formarea 
condensatului. Aparatul corespunzător anunţă 
o defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, 
se poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(3° corespunde unei pante de aprox. 50 mm pe 
metru de lungime de ţeavă.)

• Montaţi brida de susţinere a aparatului (2, vezi 
Fig. 6.14) şi instalaţi-o (vezi instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare).

• Montaţi piesa de adaptare a piesei de racordare a 
aparatului (4, vezi Fig. 6.14) şi scurgerea apei din 
condens (6, vezi Fig. 6.14) la aparat. Vezi 
paragraful 6.5 pentru montajul furtunului de 
condensat şi sifon.

• Introduceţi cotul (3, vezi Fig. 6.14) în scurgerea apei 
din condens (6, vezi Fig. 6.14).

h Indicaţie!
Dacă nu se află la dispoziţie o înălţime 
suficientă, scurgerea apei din condens (6) se 
poate introduce în partea orizontală a canalului 
de fum, direct în spatele cotului.

• Important: Montaţi dispozitivul de separare între cot şi 
prelungiri.
Aceste componente servesc la un eventual demontaj al 
locurilor de separare. Pentru fiecare metru de 
prelungire ar trebui montată cel puţin o brăţară de 
susţinere.

• Montaţi prelungirile necesare (5, vezi Fig. 6.14). 
Lungimile maxime sunt introduse în Tab. 6.2.

h Indicaţie!
Montajul părţilor orizontale are loc printr-o 
introducere simplă una în alta a pieselor 
individuale (fără îmbinare cu şuruburi).
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Fig. 6.14  Montajul
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6.7 Regim de funcţionare independent de aerul din 
cameră

h Indicaţie!
Respectaţi lungimile maxime ale ţevii din 
Tab. 6.2.

Elemente necesare: Nr. art. 

Piesă de racordare a aparatului paralelă (1) 303818

Scurgerea apei din condens (2) 303091

Capac puţ (3) 303963

Distanţier (4) 9494

Protecţie împotriva vântului (5) 300941

Cot 87° (6) 9495

Cot 87° (7) 300818

Tab. 6.6  Componente pentru scurgerea apei din condens
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Fig. 6.15  Tubare cu conductă Ø 80

6.7.1 Montajul adaptorului paralel
• Stabiliţi mai întâi diafragma necesară a gazelor de 

ardere (Tab. 6.3).
• Montaţi apoi piesa de transfer a gazelor de ardere.
• Stabiliţi dacă piesa de racordare la aer (lupă 1, vezi 

Fig. 6.16) trebuie să se afle la stânga sau la dreapta.
• Introduceţi racordul de aer/gaze de ardere al 

dispozitivului de separare (lupă 2, vezi Fig. 6.16) în 
cuplajul corespunzător la aparat. 

• Fixaţi dispozitivul de separare cu clemele 
corespunzătoare pe partea din spate a cazanului. 

• Aşezaţi scurgerea apei din condens în colectorul de 
gaze de ardere al dispozitivului de separare a aerului/
gazelor de ardere. 

• Continuaţi cu montajul furtunului de condensat şi sifon 
(vezi paragraful 6.5).

h Indicaţie!
În cazul în care nu se află la dispoziţie o 
înălţime suficientă de construcţie, scurgerea 
apei din condens se poate monta şi în partea 
orizontală a colectorului de gaze de ardere 
direct în spatele cotului.

1

2

Fig. 6.16  Racordul la aparat

6.7.2 Tubarea cu conducta de gaze de ardere Ø 80 
şi preluarea aerului prin camera intermediară 
în coşul de fum

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta ţevii gazelor de ardere 
faţă de scurgerea apei din condens este mai 
mică decât 3°, se poate ajunge la formarea 
condensatului. Aparatul corespunzător anunţă 
o defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, 
se poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(3° corespunde unei pante de aprox. 50 mm pe 
metru de lungime de ţeavă.)

Tubarea trebuie executată conform normei UNI 10845.
• Montaţi cotul cu suportul (1, vezi Fig. 6.19) în coşul de 

fum.
• Tubaţi cotul cu conducta Ø 80 şi poziţionaţi 

ornamentul de puţ.
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Fig. 6.17  Montajul ornamentului de puţ la o conductă de gaze de 

ardere rigidă în puţ

60 mm

Fig. 6.18  Lungimea ţevii superioare pentru gaze arse

• Dacă conducta superioară pentru gaze arse este 
introdusă, scoateţi mufa conductei şi scurtaţi conducta 
la lungimea necesară. Conducta trebuie să iasă peste 
gura căminului cu 300 mm.

• Debavuraţi conducta pentru gaze arse.
• Etanşaţi marginea gurii de vărsare cu silicon (4, vezi 

Fig. 6.17).

h Indicaţie:
La nevoie puteţi micşora piciorul ornamentului 
puţului (3, vezi Fig. 6.17) (cu un ferăstrău puteţi 
tăia marginea). 

• Fixaţi piciorul ornamentului puţului (3, vezi Fig. 6.17) 
cu patru şuruburi la marginea gurii. 

• Control: Ornamentul puţului trebuie (3, vezi Fig. 6.17) 
să iasă peste picior cu 60 mm.

• Fixaţi capacul ornamentului puţului (1, vezi Fig. 6.17) 
peste capătul superior al conductei rigide de gaze de 
ardere şi apăsaţi până la fixare. (Capacul nu se 
blochează în picior.)

• Stabiliţi poziţia intrării tubului de aerisire la coşul de 
fum şi executaţi prin găurire în această poziţie un 
orificiu.

• Introduceţi tubul de aerisire (3, vezi Fig. 6.19) în 
orificiu.

• Fixaţi tubul de aerisire cu mortar şi lăsaţi mortarul 
să se întărească!

• Montaţi şi instalaţi brida de susţinere a aparatului 
(4, vezi Fig. 6.19) (vezi instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare).

• Introduceţi cotul (5, vezi Fig. 6.19) tuburilor de aer/
gaze de ardere în fiecare racord al dispozitivului de 
separare a aerului/gazelor de ardere.
Asiguraţi-vă că racordurile părţii de aer/gaze de ardere 
nu sunt schimbate între ele!

• Important: Montaţi dispozitivul de separare între cot şi 
prelungiri.
Aceste componente servesc la un eventual demontaj al 
locurilor de separare. Pentru fiecare metru de 
prelungire ar trebui montată cel puţin o brăţară de 
susţinere.

• Montaţi prelungirile necesare (6, vezi Fig. 6.19). 
Lungimile maxime sunt introduse în Tab. 6.2.

h Indicaţie!
Montajul părţilor orizontale are loc printr-o 
introducere simplă una în alta a pieselor 
individuale (fără îmbinare cu şuruburi).
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Fig. 6.19  Alimentare aer de ardere de camera intermediară a 

coşului de fum

6.7.3 Racord coş de fum (funcţionare în depresiune) 
aerul prin al doilea puţ - independent de aerul 
din cameră

a Atenţie:
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta ţevii gazelor de ardere 
faţă de scurgerea apei din condens este mai 
mică decât 3°, se poate ajunge la formarea 
condensatului. Aparatul corespunzător anunţă 
o defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, 
se poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(3° corespunde unei pante de aprox. 50 mm pe 
metru de lungime de ţeavă.)

• Introduceţi canalul de fum în coşul de fum (1, vezi 
Fig. 6.20) şi închideţi ermetic locul de racordare în 
mod corespunzător.

• Stabiliţi poziţia intrării tubului de aerisire în canalul de 
alimentare (2, vezi Fig. 6.20) şi executaţi în această 
poziţie un orificiu.

• Introduceţi tubul de aerisire (3, vezi Fig. 6.20) în 
orificiu.

• Fixaţi tubul cu mortar şi lăsaţi mortarul să se 
întărească!

• Montaţi şi instalaţi brida de susţinere a aparatului 
(4, vezi Fig. 6.20) (vezi instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare).

• Introduceţi cotul (5, vezi Fig. 6.20) tuburilor de aer/
gaze de ardere în fiecare racord al dispozitivului de 
separare a aerului/gazelor de ardere.
Asiguraţi-vă că racordurile părţii de aer/gaze de ardere 
nu sunt schimbate între ele!

• Important: Montaţi dispozitivul de separare între cot şi 
prelungiri.
Aceste componente servesc la un eventual demontaj al 
locurilor de separare. Pentru fiecare metru de 
prelungire ar trebui montată cel puţin o brăţară de 
susţinere.

• Montaţi prelungirile necesare (6, vezi Fig. 6.20). 
Lungimile maxime sunt introduse în Tab. 6.2.

h Indicaţie!
Montajul părţilor orizontale are loc printr-o 
introducere simplă una în alta a pieselor 
individuale (fără îmbinare cu şuruburi).
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Fig. 6.20  Alimentare aer de ardere dintr-un canal

6.7.4 Tubarea conductei de gaze de ardere Ø 80 şi 
aerul prin peretele exterior

a Atenţie:
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta ţevii gazelor de ardere 
faţă de scurgerea apei din condens este mai 
mică decât 3°, se poate ajunge la formarea 
condensatului. Aparatul corespunzător anunţă 
o defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, 
se poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(3° corespunde unei pante de aprox. 50 mm pe 
metru de lungime de ţeavă.)
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Tubarea trebuie executată conform normei UNI 10845.
• Montaţi cotul cu suportul (1, vezi Fig. 6.23) în coşul de 

fum.
• Tubaţi cotul cu conducta Ø 80 şi poziţionaţi 

ornamentul de puţ.
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Fig. 6.21  Montajul ornamentului de puţ la o conductă de gaze de 

ardere rigidă în puţ

60 mm

Fig. 6.22  Lungimea ţevii superioare pentru gaze arse

• Dacă conducta superioară pentru gaze arse este 
introdusă, scoateţi mufa conductei şi scurtaţi conducta 
la lungimea necesară. Conducta trebuie să iasă peste 
gura căminului cu 300 mm.

• Debavuraţi conducta pentru gaze arse.
• Etanşaţi marginea gurii de vărsare cu silicon (4, vezi 

Fig. 6.21).

h Indicaţie:
La nevoie puteţi micşora piciorul ornamentului 
puţului (3, vezi Fig. 6.21) (cu un ferăstrău puteţi 
tăia marginea). 

• Fixaţi piciorul ornamentului puţului (3, vezi Fig. 6.21) 
cu patru şuruburi la marginea gurii. 

• Control: Ornamentul puţului trebuie (3, vezi Fig. 6.21) 
să iasă peste picior cu 60 mm.

• Fixaţi capacul ornamentului puţului (1, vezi Fig. 6.21) 
peste capătul superior al conductei rigide de gaze de 
ardere şi apăsaţi până la fixare. (Capacul nu se 
blochează în picior.)

• Scurtaţi canalul de fum la dimensiune şi introduceţi-l 
în cot. 

• Închideţi orificiul pentru a închide ermetic ţeava, de 
jur împrejur în mod corespunzător.

• Stabiliţi poziţia ieşirii tubului de aerisire din perete 
(2, vezi Fig. 6.23).

• Introduceţi tubul de aerisire (3, vezi Fig. 6.23) în 
orificiu.

• Fixaţi tubul cu mortar şi lăsaţi mortarul să se 
întărească!

• Montaţi şi instalaţi brida de susţinere a aparatului 
(4, vezi Fig. 6.23) (vezi instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare).

• Introduceţi cotul (5, vezi Fig. 6.23) tuburilor de aer/
gaze de ardere în fiecare racord al dispozitivului de 
separare a aerului/gazelor de ardere.
Asiguraţi-vă că racordurile părţii de aer/gaze de ardere 
nu sunt schimbate între ele!

• Important: Montaţi dispozitivul de separare între cot şi 
prelungiri.
Aceste componente servesc la un eventual demontaj al 
locurilor de separare. Pentru fiecare metru de 
prelungire ar trebui montată cel puţin o brăţară de 
susţinere.

• Montaţi prelungirile necesare (6, vezi Fig. 6.23). 
Lungimile maxime sunt introduse în Tab. 6.2.

h Indicaţie!
Montajul părţilor orizontale are loc printr-o 
introducere simplă una în alta a pieselor 
individuale (fără îmbinare cu şuruburi).
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Fig. 6.23  Alimentare aer de ardere prin peretele exterior

6.7.5 Evacuarea fumului şi preluarea aerului prin 
peretele exterior

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta ţevii gazelor de ardere 
faţă de scurgerea apei din condens este mai 
mică decât 3°, se poate ajunge la formarea 
condensatului. Aparatul corespunzător anunţă 
o defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, 
se poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(3° corespunde unei pante de aprox. 50 mm pe 
metru de lungime de ţeavă.)

• Stabiliţi poziţia ieşirii tubului de aerisire şi canalului de 
fum la fiecare perete în parte.

h Indicaţie!
Alimentare aer de ardere şi conducta gazelor de 
ardere pot fi instalate pe pereţii situaţi în faţa 
acestora.

• Introduceţi tubul de aerisire şi tubul gazelor de ardere 
în orificiile fiecărui perete în parte (1 şi 2, vezi 
Fig. 6.24).
Tuburile trebuie să iasă din perete cu minim 3 cm 
pentru fixarea protecţiei împotriva vântului.

• Fixaţi tuburile cu mortar şi lăsaţi mortarul să se 
întărească!

• Montaţi protecţia împotriva vântului (3, vezi Fig. 6.24) 
la tubul de aerisire şi de fum.

• Montaţi şi instalaţi brida de susţinere a aparatului 
(4, vezi Fig. 6.24) (vezi instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare).

• Introduceţi cotul (5, vezi Fig. 6.24) tuburilor de aer/
gaze de ardere în fiecare racord al dispozitivului de 
separare a aerului/gazelor de ardere.
Asiguraţi-vă că racordurile părţii de aer/gaze de ardere 
nu sunt schimbate între ele!

• Important: Montaţi dispozitivul de separare între cot şi 
prelungiri.
Aceste componente servesc la un eventual demontaj al 
locurilor de separare. Pentru fiecare metru de 
prelungire ar trebui montată cel puţin o brăţară de 
susţinere.

• Montaţi prelungirile necesare (6, vezi Fig. 6.24). 
Lungimile maxime sunt introduse în Tab. 6.2.

h Indicaţie!
Montajul părţilor orizontale are loc printr-o 
introducere simplă una în alta a pieselor 
individuale (fără îmbinare cu şuruburi).
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Fig. 6.24  Alimentare aer de ardere de la fasadă

6 Sistem separat Ø 80/80



53Instrucţiuni de montaj tubulatura de aer/gaze de ardere turboTEC pro/turboTEC plus 0020044404_00

6.7.6 Racord coş de fum (funcţionare în depresiune) 
aerul prin peretele exterior

a Atenţie!
Deteriorarea aparatului, posibil defect al 
aparatului! Dacă panta ţevii gazelor de ardere 
faţă de scurgerea apei din condens este mai 
mică decât 3°, se poate ajunge la formarea 
condensatului. Aparatul corespunzător anunţă 
o defecţiune. Dacă aceasta nu este remediată, 
se poate ajunge la defecţiunea aparatului. 
(3° corespunde unei pante de aprox. 50 mm pe 
metru de lungime de ţeavă.)

• Introduceţi canalul de fum în coşul de fum (1, vezi 
Fig. 6.25) şi închideţi ermetic locul de racordare în 
mod corespunzător. 

• Stabiliţi poziţia ieşirii tubului de aerisire din perete 
(2, vezi Fig. 6.25) şi executaţi în această poziţie un 
orificiu.

• Introduceţi tubul de aerisire în orificiu.

h Indicaţie!
Tubul de aerisire trebuie să iasă din perete cu 
minim 3 cm pentru fixarea protecţiei împotriva 
vântului.

• Fixaţi tubul de aerisire cu mortar şi lăsaţi mortarul să 
se întărească!

• Montaţi protecţia împotriva vântului (3, vezi Fig. 6.25) 
la tubul de aerisire.

• Montaţi şi instalaţi brida de susţinere a aparatului 
(4, vezi Fig. 6.25) (vezi instrucţiunile de instalare 
corespunzătoare).

• Introduceţi cotul (5, vezi Fig. 6.25) tuburilor de aer/
gaze de ardere în fiecare racord al dispozitivului de 
separare a aerului/gazelor de ardere.
Asiguraţi-vă că racordurile părţii de aer/gaze de ardere 
nu sunt schimbate între ele!

• Important: Montaţi dispozitivul de separare între cot şi 
prelungiri.
Aceste componente servesc la un eventual demontaj al 
locurilor de separare. Pentru fiecare metru de 
prelungire ar trebui montată cel puţin o brăţară de 
susţinere.

• Montaţi prelungirile necesare (6, vezi Fig. 6.25). 
Lungimile maxime sunt introduse în Tab. 6.2.

h Indicaţie!
Montajul părţilor orizontale are loc printr-o 
introducere simplă una în alta a pieselor 
individuale (fără îmbinare cu şuruburi).
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Fig. 6.25  Alimentare aer de ardere de la fasadă
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