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Convectoare pe gaz ADARAD AC F 

 Modele: AC2 F , AC3 F, AC4 F , AC5F  

 

 

 

 
 

CARTE TEHNICA  
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Va multumim ca ati achizitionat convectorul Adarad. Va rugam sa cititi cu atentie manualul 
inainte de instalarea si utilizarea echipamentului, si pastrati-l pe parcursul intregii perioade de 
functionare si durate de viata. Nu atingeti sau interferati cu nicio parte din echipament decat 
acelea permise. Instalarea si executarea operatiunilor de service necesita personal autorizat 
si calificat. Pentru instalarea incalzitorului si alegerea corespunzatoare a camerei, trebuie 
respectate acest manual si reglementarile obligatorii din domeniu. 
Convectorul Adarad AC este un incalzitor cu debit echilibrat de camera pentru utilizare 
independenta. Convectorul de incalzire trebuie utilizat mereu cu kit-ul telescopic de evacuare 
gaze arse in conformitate cu instructiunile indicate in acest manual. Avand in vedere ca 
acesta nu utilizeaza aerul din incaperea de locuit pentru combustie, este asigurata o 
functionare sigura. Datorita constructiei sale din fonta Convectorul Dvs. de incalzire va avea 
o durata foarte lunga de viata cu combustie silentioasa si randament inalt. Unele modele sunt 
echipate cu un ventilator de convec�ie care permite incalzirea rapida. Ventilatorul de 
convec�ie se poate porni sau opri utilizand butonul pentru ventilator de pe tabloul de 
comanda. 
Convectorul Adarad AC are incorporata o vana modulant� care regleaz� debitul de gaz în 
func�ie de temperatura din camer�, în intervalul 13 - 38 Cº. Temperatura camerei dorita este 
setata de selectorul termostatului pe tabloul de comanda. Cand se atinge temperatura dorita in 
camera, flacara arzatorului principal se stinge, dar flacara pilot se mentine aprinsa. Nu este 
necesara o sursa externa de alimentare cu energie electrica pentru a controla flacara pilot, 
flacara principala si parametrii de siguranta termoelectrici. 
 Model  AC2/ AC2 F AC3 / AC3 F AC4 / AC4 F AC5 / AC5 F 
Tip    
Categorie    
Gaz de referinta   G20 G30/G31 G20 G30/G31 G20 G30/G31 G20 G30/G31 
Presiune norminala de tur  mbar 20 28-30/37 20 28-30/37 20 28-30/37 20 28-30/37 
Presiune  arzator  la  
sarcina maxima 

mbar 11 - 12 - 12 - 15.5 - 

Putere termica maxima kW 2.2 3.0 4.0 4.9 
Presiune arzator la 
sarcina minima 

mbar 3 - 5 - 6 - 9 - 

Putere termic� minima kW 1.2 2.1 2.8 3.5 
Randament net la sarcinaina 
maxima 

% 86.8 87 86.2 86.9 

Clasa de NOx  1 
Diametru duze  
(arzator principal) 

mm 1.4 0.75 1.6 1 1.8 1.05 1.8 1.2 

Diametru duze  
(arzator pilot) 

mm 0.41 0.3 0.41 0.3 0.41 0.3 0.41 0.3 

Consum de gaz la sarcina 
maxima 

m3/h 0.24
1 

0.067 0.322 0.093 0.425 0.127 0.505 0.151 

Temperatura max. gaze 
arse la sarcina  maxima 

ºC 183 162 240 225 231 229 242 243 

Diametru tubulatura gaze  
Arse/aspiratie  

mm 80/150 

Dimensiune racord gaz G ½” 
Masa neta  kg 22 (23.5 cu ventilator) 30 (31.5 cu ventilator) 
Inaltime/Adancime  mm 630/220 
Latime mm 455 605 
Ventilator pentru convec�ie  Disponibil numai pentru modelele F 
Proprietati electrice   230 V / 50 Hz (Numai pentru modelele F) 
Consum de energie W 18 (Numai pentru modelele F) 
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Termeni de livrare 
Convectorul de incalzire este livrat in 2 pachete 

1. Ambalaj care contine convectorul Adarad, acest ambalaj, si elemente de fixare la 
perete 

2. Ambalaj cu kit-ul de evacuare gaze arse  
 
Avertismente de siguranta 
* Inainte de instalare, asigurati-va ca conditiile locale de distributie (identificarea tipului de gaz 
si presiunii) si reglajul echipamentului sunt compatibile. 
* Suprafetele de lucru ale convectorului sunt indicate in schita de mai jos. Avand in vedere 
faptul ca aceste suprafete devin prea calde, acestea nu trebuie atinse cu mana. 
* Nu utilizati acest echipament daca vizorul de inspectie al flacarii este deteriorat.  
* Nu utilizati convectorul fara a instala corect kit-ul  corespunzator de evacuare al gazelor 
arse. 
* Daca kitul de evacuare a gazelor arse este in exterior in dreptul unei ferestre, va rugam sa 
mentineti fereastra inchisa de cate ori convectorul este in functiune. 
* Daca simtiti pierderi de gaz, mai intai  opriti robinetul principal de gaz de pe partea frontala. 
Nu proniti sau opriti nici un echipament electric sau lumina. Permiteti circulatia unei cantitati 
mai mari de aer proaspat in camera, sunati la service sau la firma locala de distributie a 
gazului.  
* Convectorul de incalzire nu trebuie pornit cu nicio alta sursa decat sistemul de aprindere 
pilot. 
* Terminalul de gaze arse va ajunge la temperaturi excesive si deci nu trebuie sa fie atins. 
Din acest motiv kit-ul de evacuare a gazelor arse nu trebuie sa fie pozitionat pe perete la 
indemana persoanelor, sau ar trebui sa fie protejat.  
 

 
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE  
 
Aranjarea Camerei : pentru a gasi un loc corespunzator pentru instalarea corpului de 
incalzire : 

1. Kitul de evacuare gaze arse etans trebuie instalat printr-un perete catre exterior unde 
exista suficienta circulatie a aerului de combustie. Terminalul de gaze arse nu poate fi 
dirijat spre balcon, ventilatie sau  iluminare, alte goluri tehnologice sau camere. Daca 
corpul de incalzire trebuie instalat pe un perete din material inflamabil (cum ar fi perete 
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cu tapet), acest material trebuie sa fie izolat fata de echipament. Trebuie asigurate 
urmatoarele dimensiuni in jurul corpului de incalzire daca iun jurul acestuia sunt 
prezente  materiale inflamabile : 

Distanta minima de la corpul de incalzire pana la pereti si articolele de sus este de : 30 cm. 
Distanta minima de la corpul de incalzire la pardoseala : 7 cm. 
3.  Perdelele trebuie sa nu fie la o distanta mai mica decat distantele de siguranta 

specificate deasupra corpului de incalzire. 
4.  Corpul de incalzire nu trebuie sa fie pozitionat exact intre doi pereti laterali pentru a 

preveni circulatia de aer cald in jurul convectorului de incalzire 
 
Instalatie : Respectati procedura pas cu pas :  

1. Realizati o gaura cu un diametru care 
sa nu fie mai mic de  150 cm pentru 
un kit de evacuare gaze arse. Pentru a 
fixa convectorul de incalzire, realizati 
patru gauri in functie de referintele din 
schita din dreapta. Fixati consolele din 
plastic furnizate in ambalaj pentru 
aceste patru gauri.  

2. Kit-ul de evacuare a gazelor arse  
este cu design telescopic, si puteti 
regla lungimea totala a kit-ului de 
evacuare a gazelor arse respectand 
grosimea peretelui unde este instalat convectorul de incalzire. 

3. Fixati poz. 2 kit-ul de evacuare a gazelor arse in dreptul gaurilor de pe camera de 
admisie a corpului de incalzire prin poz. 5, prin suruburi autofiletante furnizate in 
ambalajul corpului de incalzire. Dupa aceasta fixare, asigurati-va ca, rozeta de  
refulare  (diametru 80 mm) de pe corpul de incalzire se potriveste fix in teava interna a 
kit-ului de evacuare a gazelor arse pentru a preveni pierderi de gaze arse in ambient. 
Daca nu reusiti si racordati etans terminalul convectorului la kit-ul de evacuare al 
gazelor arse, emisiile nocive vor vi evacuate de la terminalul de gaze arse catre 
exterior.  

4. Fixati corpul de incalzire la perete, fixandu-l prin patru suruburi de fixare furnizate in 
ambalaj si dirijati kitul de evacuare a gazelor arse prin gaura din perete.   

5. Fixati terminalul de gaze arse (poz.4) pe celalalt capat al tevii externe a kitului de 
evacuare gaze arse prin trei suruburi autofiletante furnizate in ambalajul kit-ului de 
evacuare gaze arse, astfel incat, atunci cand terminati instalatia, terminalul de gaze 
arse (pos.4) trebuie sa fie la acelasi nivel cu suprafata externa a peretului. Puteti regla 
lungimea totala a kit-ului de evacuare a gazelor arse respectiv in timpul si in timpul 
acestei faze.  

6. Cand terminati instalarea trebuie sa aveti aceeasi vedere a sistemului ca in schita din 
partea dreapta jos. Spatiul dintre terminalul de gaze arse (poz. 4) si suprafata externa 
peretelui trebuie etansat cu silicon. Distanta dintre kit-ul de evacuare gaze arse 
(diametru 150 mm) si gaura circulara pentru kit-ul de evacuare gaze arse pe care ati 
realizat-o in perete trebuie sa fie atansata cu silicon, ipsos sau ciment. 
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 Daca terminalul de evacuare gaze arse nu este aranjat corespunzator, performanta 
corpului de incalzire poate fi afectata de vant puternic sau ploaie.  
 

Instalatia electrica (numai pentru versiunile cu ventilator de convectie): Versiunile furnizate cu 
ventilator de convectie trebuie sa fie conectate la reteaua de alimentare cu energie electrica 
generala numai prin stecherul original. Va rugam sa va asigurati ca sursa de alimentare pe 
care o utilizati pentru corpul de incalzire este potrivita pentur proprietatile electrice ale 
echipamentului. Acest echipament trebuie sa fie impamantat. Verificati inainte de pornire 
daca corpul de incalzire este corect legat la circuitul de impamantare.   
 
Alimentarea cu gaz: Proiectul si instalarea circuitului de gaz catre echipament trebuie 
executat de catre personal calificat autorizat de catre autoritatea locala de distributie a 
gazului si in conformitate cu reglementarile obligatorii in vigoare. Trebuie contactata mereu 
Compania locala de distributie a gazului in faza de proiect apentru a va asigura ca aveti la 
dispozitie o furnizare adecvata. Nu permiteti personalului neautorizat sa intervina asupra 
setarilor existente la gaz in cazul unor probleme de functionare sau de presiune a gazului. 
Consultati mai intai dealerul Dvs. sau agentul sau de service contractat. Daca nu se gaseste 
nicio problema la echipament, consultati autoritatea locala de distributie a gazului. 
 
INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATOR 
 
Panou de comanda: Schita din dreapta prezinta panoul de comanda a corpului de incalzire. 
Puteti avea acces la panoul de comanda prin deblocarea butonului de pe carcasa din plastic 
sau panoul frontal. In timpul functionarii, se recomanda mentinerea acestei carcase inchise. 
 
Reperele de pe selectorul termostatului se refera la urmatoarea informatie: 
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 Pozitia Off 

       Aprinderea si flacara pilot 
1…..3        Setarea minima a vanei de gaz 
4…...6       Incalzire intermediara 
7  Incalzire Maxima 
 
 
Domeniu de temperatura de lucru a termostatului pentru 
temperatura camerei este de la 13 la 38°C. Reglarea 
selectorului termostatului se refera la aproximativ urmatoarele 
temperaturi de camera; 
 
 

 
 

Pornirea echipamentului ON: Pornind din pozitia OFF ( ) , rotiti selectorul in pozitia ( ). 
Apasati selectorul si aprindeti flacara pilot mentinand selectorul apasat timp de cateva 
secunde. Eliberati selectorul dupa ce l-ati mentinut apasat timp de 10 secunde, verificati ca 
flacara pilot sa ramana aprinsa. Daca aceasta se stinge repetati operatiunea de aprindere. 
Setarea temperaturii ambiente: Rotiti "selectorul termostatului" pentru a seta debitul  
arzatorului principal. 
Stand-by: Pentru a mentine principalul arzator al convectorului inchis si flacara pilot aprinsa, 

rotiti selectorul din pozitia temperaturii selectate in pozitia pilot (  ). 
 
Oprirea echipamentului : Rotiti selectorul in pozitia OFF. Pentru opriri sezoniere, se 
recomanda sa se intrerupa alimentarea cu gaz catre echipament.  
Comutarea ventilatorului on/off (OPTIONAL): Daca convectorul are un ventilator de 
convectie incorporate, pe care il comutati pe on sau off, in functie de necesitati. Convectia 
diminueaza timpul de incalzire atunci cand este utilizata, crescand eficienta (optional) 
convectorului de incalzire cu aproximativ 1 - 2%. 
Atunci cand termocuplul (dispozitivul termoelectric de siguranta) s-a racit suficient, s-a 
repetat procedura de aprindere a flacarii pilot. 
Dupa ce echipamentul a fost oprit complet, reaprinderea este posibila dupa aproximativ 1 
minut (pentru a permite racirea termocuplului). Daca dispotitivul de siguranta termoelectric 
care actioneaza flacara este oprit intentionat sau nu, din motive de siguranta nu trebuie sa se 
incerce nimic pentru a redeschide gazul pana cand nu au trecut cel putin 3 minute. Daca 
echipamentul se opreste indiferent din ce motiv, sau prin oprirea robinetului principal de 
sectionare sau regulatorului, mai intai setati selectorul termostatului in pozitia OFF, si 
asteptati timp de 5 minute inainte de a reporni.  
Intretinere si curatare: Convectorul nu are piese care sa necesite service. La inceputul 
fiecarui sezon de incalzire va recomandam sa sunati la un operator de service si necesita 
urmatoarele controale : 
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1. Verificati ca alimentarea cu gaz de la retea sa fie adecvata, circuitul de combustie, 
terminalul de evacuare gaze arse sa fie silentioase.  

2. Inlocuirea oricaror materiale deteriorate  
Daca este necesar puteti curata  carcasa externa a convectorului cu o carpa umeda. Nu 
utilizati niciodata materiale si solventi de curatare pentru a curata echipamentul.   
Transformarea pe diferite tipuri de gaz: Echipamentul Dvs. este reglat din fabricatie pentru 
reteaua de distributie de gaz natural de la locatia Dvs. Daca este necesar, schimbarea de pe 
gaz natural pe LPG poate fi realizata numai de un operator de service autorizat de la dealerul 
local. Nu interveniti pentru a va efectua singur setarile.  
 
 

Declaratie de Conformitate al producatorului  
 
Noi, "Adarad Dokum Urunleri Sanayi ve Ticaret AS" cu sediul in "Organize Sanayi Bolgesi 
16400 Inegol, Bursa, Turkey (TR)", declaram pe prprie responsabilitate ca "Convectoare 
pentru functionare cu gaz idependente cu kit de evacuare gaze arse echilibrat" modele, 
Adarad AC2 / AC3 / AC4 / AC5 / AC2 F / AC3 F / AC4 F / AC5 F  
la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu urmatoarele standarde si 
normative: 
Directiva Consiliului European 90/396/EEC prin aproximarea legilor Statelor Membre 
referitoare la echipamentele cu functionare pe gaz. 
Normativa armonizata EN 613:2000 referitoare la Convectoare pentru functionare cu gaz 
idependente cu kit de evacuare gaze arse echilibrat. 
Declaram ca am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura  ca procesul de productie, 
inclusiv inspectia finala a produsului si testarea, a avut drept rezultat constatarea omogenitatii 
productiei si conformitatea echipamentului cu tipul a�a cum rezult� a�a cum se descrie în 
Certificatul de examinare CE de tip �i cu cerin�ele Directivei de mai sus cu tipul conform 
descrierii din Certificatul de examinare CE de tip �i cu cerin�ele  Directivei de mai sus.  
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