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I. Considerații generale privind prepararea apei calde de consum menajer 

În conformitate cu standardul STN 06 0320, apa caldă de consum (prescurtat ACC) este o apă 

potabilă care a fost încălzită şi care îndeplineşte criteriile din STN 83 0611, adică este o apă folosită 

pentru spălatul corpului, a vaselor, rufelor şi pentru curăţat. Apa caldă de consum trebuie să 

îndeplinească o serie de condiţii sanitare şi de calitate. Aceste criterii se referă în principal la: 

•  Parametri chimici; 

•  Temperatură; 

•  Cerinţe de igienă; 

•  Parametri fizici. Există o serie de cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească şi echipamentele 

pentru prepararea şi distribuţia ACC. 

 

  Alimentarea cu apă a imobilelor  se poate face fie de la rețeaua publică , fie de la o sursă locală 

de apă  de obicei subterană. 

Prepararea apei calde menajere, reprezintă o componentă importantă a necesarului de apă și de 

căldură al unui imobil, prezentând ca şi caracteristică importantă faptul că este relativ constantă tot 

timpul anului. Cele mai întâlnite surse de energie folosite pentru obținerea apei calde sunt: 

▪ gazele naturale în mod direct; 

▪ agentul termic preparat într-o centrala termică; 

▪ energia electrică; 

▪ energia solară. 

În cazul în care căldura pentru prepararea apei calde se obţine prin arderea unor combustibili clasici 

solizi, lichizi sau gazoşi, biomasă solidă, biogaz, etc., temperatura apei va fi de 60…65°C. În cazul 

utilizării surselor regenerabile de energie, cum sunt energia solară sau energia geotermală utilizată în 

pompele de căldură, temperatura apei calde menajere preparate, va fi de cca. 45°C 

Prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiilor regenerabile, se realizează în regim de 

acumulare. Nu se utilizează niciodată regimul “instant” de preparare a apei calde, deoarece acesta din 

urmă, presupune sarcini termice mari, deci echipamente scumpe. Astfel, cu ajutorul surselor regenerabile 

de energie, apa caldă menajeră este preparată în boilere, al căror volum de acumulare trebuie determinat 

în funcţie de consumul zilnic de apă pe care trebuie să îl asigure. 

Consumul de apă caldă menajeră la temperatura t= 600 C, în locuințe, la un confort normal este de  

20...40l/pers/zi. 

 

II. Moduri de preparare a apei calde de consum menajer 

În funcţie de construcţia echipamentului de încălzire, ACC se poate prepara: 

A) În boilere: se utilizează atunci când consumatorii solicită în unele momente mari cantităţi de apă, 

atunci când cantităţile de apă cerute fluctuează sau dacă există o cantitate de energie limitată pentru 

încălzire. 

B) În preparatoare instantanee de ACC: Apa este încălzită aproape instantaneu atunci când parcurge o 

serpentină situată deasupra arzătorului, pentru a produce ACC la debitul maxim cerut, fără acumulare. 

C) În sisteme hibride: un preparator de apă caldă menajeră se adaugă unui sistem de preparare ACC cu 

acumulare, cu scopul de a acoperi pentru o scurtă perioadă de timp vârfurile de consum (de la 20 la 60 

minute). 

Procedee de încălzire a apei, în funcţie de agentul primar şi temperatura sa: 

•  În boilere sub presiune folosind combustibil solid, sau în preparatoare închise (sub presiune) 

folosind energie electrică. 
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• În boilere sub presiune şi în preparatoare instantanee, încălzită indirect cu abur având o presiune 

mai mare de 50kPa, sau apă fierbinte cu temperatura mai mare de 110°C. 

• În aparate de încălzire sub presiune, încălzită indirect cu abur având o presiune de până la 50kPa, 

sau apă fierbinte cu temperatura de până la 110°C. 

• În încălzitoare hibride având surse interschimbabile de căldură, de exemplu apă fierbinte –apă 

caldă – curent electric. 

•  În preparatoare instantanee amestecătoare, încălzită direct de apa caldă, sau de aburul de joasă 

presiune dintr-un sistem deschis. 

•  Prin intermediul panourilor solare. 

 

III.Boilerul electric 

                  Boilerul  electric este recomandat pentru prepararea apei calde de consum menajer la  case 

familiare, apartamente, eventual pentru instalaţii sanitare publice.Boilerul electric este alimentat de la 

sursa de energie electrică. 

                Pentru încălzirea apei din boiler cu ajutorul energiei electrice trebuie să cunoaştem 

următoarele:  

- până la atingerea temperaturii reglate a apei din boiler se recomandă a nu se utiliza ACM (pentru 

a nu creşte foarte mult timpul de încălzire); 

- ca loc de amplasare este indicat a se monta în băi, spălătorii și subsoluri sau alte spații care 

corespund normelor ISCIR, unde cu temperatura aerului  este de la +2°C până la + 45°C şi o umiditate 

relativă a aerului de  max. 80%. 

 3.1 Caracteristici tehnice 

Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0,9 MPa. Suprafaţa 

interioară este smălţuită. 

            In partea laterală, inferioară, în interiorul corpului este sudată o flanşă, pe care este fixat prin 

şuruburi capacul boilerului. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. 

În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de 

siguranţă). De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. 

            Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii, prin care se prelungeşte 

durata de viaţă a corpului boilerului. 

În partea laterală este amplasat termometrul, care indică temperatura apei din boiler. 

  Corpul boilerului este izolat cu  un strat de poliuretan, care garantează pierderi minime de 

căldură. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului, sub o carcasă de protecţie. 

Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului, conform gradajului de pe butonul 

termostatului. Domeniul de reglaj este: 0°C ÷ + 77°C.  

La partea inferioară se regăsesc racordurile de intrare a apei reci și racordul de ieșire a apei calde 

menajere. 

3.2 Date tehnice 

-Volum..................................................................100 l 

- Presiunea nominală............................................0,6 MPa=60bar 

-Tensiunea de alimentare......................................230 V 

- Inălțime..............................................................905 mm 

-Diametru............................................................ 523mm 

-Greutate fără apă..................................................49 kg 

-Durată de încălzire cu energie...............................3 ore 

electrică de la 10oC la 60o 
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 Principiul de funcționare 

 

Boilerul funcţionează pe principiul de presiune, ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune 

permanentă de apă, de la instalaţia de apă rece. Prin deschiderea robinetului de apă caldă, apa curge din 

boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. Apa caldă se scurge prin partea 

superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 

 -conductă de apă rece ______________  

 - conductă de apă caldă _ _ _ _ _ _ _ _  

  
 3.3 Modul de lucru 

După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică. 

Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. Termostatul se poate regla 

în funcţie de necesar, de la 0°C până la +77°C.  

Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max. + 60°C. Această temperatură garantează o 

funcţionare optimă a boilerului, ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de 

energie electrică. După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent 

electric şi întrerupe încălzirea apei. Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control 

(luminează). 

3.4 Montajul pe perete 

              Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe 

care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare, 

eventual se va face consolidarea peretelui. 

Boilerul poate fi montat numai în poziţie orizontală, păstrând o distanţă minimă de 500 mm între orice  
 Alt perete lateral şi capacul instalaţiei electrice. 

Fixarea  boilerului electric de peretele portant se face cu dispozitiv de fixare în partea inferioară și cu 

șuruburi de M12x30 
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  Fig.2 

3.5 Racordarea la sursa de apă 

 Alimentarea cu apă rece a boilerului se face printr-un racord de 3/4"pe acest racord montându-se un 

robinet de inchidere și supapa de siguranță și de blocare.In situația în care pe rețea se depășește o 

presiune 0,63 MPa înainte de supapa de siguranță se montează un limitator de presiune(vezi fig.3) 

 

 
 

 Fig.3 

 
U-reductor de presiune V-robinet de golire 

P-supapă de blocare                 Z- robinet de izolare 

M-manometru 
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              Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare. Toate punctele de 

consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei, astfel încât să fie posibilă reglarea unei 

temperaturi optime a acesteia. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul 

de apă rece, pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii. 

 
 3.6. Racordarea la sursa de alimentare cu energie termică 

Cuplarea, repararea şi controlul instalaţiei electrice poate fi efectuată doar de o firmă de 

specialitate, autorizată în acest sens.    Boilerul se racordează la o reţea electrică de 230V/50Hz, printr-

un circuit prevăzut cu protecţie la scurtcircuit. 

      3.7 Punerea în funcțiune a boilerului 

 După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece, la reţeaua de alimentare cu 

energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate), boilerul se poate 

pune în funcţiune. 

Procedura de punere în funcţiune: 

a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece, instalaţia de alimentare cu energie electrică. Se 

verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă. Senzorii trebuie să fie în 

teaca corespunzătoare şi apăsaţi  la maxim, mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă.  

b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum; 

c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece;  

d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide, însemnând 

că boilerul este plin cu apă; 

e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă, se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor 

de fixare a flanşei; 

f) se fixează carcasa panoului electric;  

g) la încălzirea apei cu energie electrică, se cuplează alimentarea cu energie electrică 

       3.8 Curățarea boilerului și înlocuirea anodului de magneziu 

 

În cursul procesului de încălzire al apei pe suprafaţa interioară a corpului boilerului, dar mai ales 

pe flanşă, în timp se depune calcar. Depunerea de calcar depinde de duritatea apei încălzite, de 

temperatura acesteia şi de cantitatea de apă caldă utilizată.  

Se recomandă ca după doi ani de funcţionare să se facă o revizie generală a boilerului, să se cureţe 

de calcar, să se controleze şi eventual să se înlocuiască  anodul de Mg. Durata de viaţă a anodului de Mg 

este de doi ani, dar gradul de consum a acesteia depinde de duritatea şi compoziţia chimică a apei 

utilizate. La golirea boilerului trebuie deschis robinetul de apă caldă, pentru a evita formarea vidului.  

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Activitatea 1 

Lucru individual  

 

Maistrul instructor sau profesorul coordonator pune la dispoziția elevilor fișa de observație care va 

trebui completată .  
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FIȘA DE OBSERVAȚIE 

 
1. Observaţi boilerul montat în atelierul școală  

2. După încheierea observării completaţi fişa de mai jos. 

 

 Rezultatele observării 

directe 

Observaţii – alte materiale, tehnici de 

montare, precizări, etc. 

1 2 3 

1.Materialul din care 

este confecţionată 

mantaua boilerului 

Oțel protejat anticorosiv Material plastic 

2.Numiți armăturile 

montate pe racordul 

de alimentare cu apă 

rece 

  - Robinet de izolare 

  - supapă de siguranță 

 

 

 

-Dacă presiunea pe rețea este mai mare 

de 5 bar se montează un limitator de 

presiune înainte de supapa de siguranță 

3.Tipul bateriei cu 

care este echipat 

lavoarul 

-baterie stativă monocomandă -baterie de perete sau stativă cu ventil 

4.Tipul racordurilor 

de presiune pentru 

baterie 

Racorduri din cauciuc cu 

inserţie de pânză şi protecţie 

din înpletitură de sârmă de 

oţel 

Racorduri din plumb de presiune, sau 

din mase plastice cu inserţie din pânză 

 

 Timp de lucru:25 min. 

 

 

Observaţii ale maistrului sau  tutorelui de practică: ________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Activitatea 2 

Lucru pe grupe 

 

  

Maistrul instructor sau profesorul coordonator grupează colectivul de elevi în două grupe,după care  

pune dispoziția elevilor fișa de lucru.  

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 1. Analizaţi desenul de mai jos şi rezolvaţi următoarele sarcini: 

 a) numiți elementele componente de la 1-9 

 b) Numiţi trei materiale din care se poate face un astfel de obiect sanitar; 

       c) Executaţi legătura de la obiectul sanitar la boiler pentru racordul de alimentare cu apă caldă   

 menajeră. 
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 Legendă 

1- boiler electric 

2- supapă de siguranță și de blocare 

3- conductă de alimentare cu AR, din  țeavă multistrat tip  PEX-Al, Dn 16 mm 

4- conductă de alimentare cu ACM, din  țeavă multistrat tip  PEX-Al, Dn 16 mm 

5- robinet cu ventil cu sferă, FI-FI, Dn 15 mm 

6- lavoar cu spătar din porțelan sanitar 

7- baterie stativă amestecătoare monocomandă 

8- racorduri flexibile, Ø1/2 " 

9- panou de comandă digital 

 
 

Timp de lucru: 50 min  

 
Pentru rezolvarea cerinței (c) se vor parcurge operațiile din  fișa tehnologică de mai jos: 

 

FIȘĂ TEHNOLOGICĂ 

Nr. 

Crt. 

Denumirea operației Materiale S.D.V-uri folosite Obs. 

1. Trasare -sfoară de trasat -furtun de nivel 

- ruletă 

 

2. Măsurare -țeavă multistrat tip PEX-

Al, Ø1/2" 

-ruletă  

3. Debitare -țeavă multistrat tip PEX-

Al, Ø1/2" 

- dispozitiv de tăiat 

țevi din plastic 

- ruletă 

La debitarea 

țevilor se poate 

folosi și cutterul 

4. Inșurubare -niplu conector, Ø1/2", 

reducție 1/2"- 3/8" 

-clește mops 

-chei fixe 

 Strângerea 

piuliței 

conectorului cu 

1 

2 

3 
4 

5 

6 7 

8 

9 

±0,00 
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-robinet cu ventil cu sferă 

Ø1/2" 

-racorduri flexibile Ø3/8" 

cheia fixă se va 

face la simțul 

mâinii. 

5.  Verificare etanșare 

îmbinări 

  Se verifică 

vizual 

îmbinările 

efectuate.  

 

 

Observaţii ale maistrului sau  tutorelui de practică: ________________________ 

 

 

 

 

IV.Incălzitor de apă  instant pe gaz 
 

 Aceste tipuri de aparate sunt proiectate pentru prepararea apei calde menajere în mod instant, 

adaptate pentru unul sau mai multe puncte de consum.Incălzitoarele de apă sunt echipate cu o cameră 

de ardere etanșă care permite montarea lor în încăperi și posibilitatea evacuării gazelor de ardere. 

Alimentarea încălzitorului cu gaze naturale combustibile se face printr-un racord G 3/4" la o presiune 

p= 20 mbar, fiind prevăzut și un robinet de închidere cât mai aproape de instant. 

4.1 Date tehnice 

 - puterea termică nominală ..............................................19,2 kW 

 -  consumul de gaze naturale.............................................2,31 m3/h 

- presiunea de lucru a apei..................................................(0,2....10) bar 

- debitul de apă.....................................................................(3...13) l/min 

- domeniul de reglajaj al temperaturii ACM........................(35...60) 0 C 

-tensiune de alimentare la rețeaua electrică.........................230V 

- Dimensiuni de gabarit înăltime/ lăţime/ adâncime............585/36/220 mm 

-Greutate...............................................................................16,5 kg 

- Racord gaz.........................................................................G1/2" 

- Racord  apă rece..................................................................G1/2" 

-Racord apă caldă menajeră................................................... G1/2" 

-Racordare la tubulatura de evacuare gaze arse................  Tubulatură concentrică Ø60/Ø100 mm 

 

4.2 Părțile componente ale încălzitorului 

-  Carcasă; 

- Arzătorul principal;  

- Flacără  pilot ; 

- Racord gaz ; 

- Schimbător de căldură ; 

- Placă electronică;  

- Panou de comandă ; 

- Ventilator de evacuare gaze arse;  

- Senzor de debit (curgere) apă ; 

- Presostat de aer ; 

- Senzor NTC ; 

- Termostat supratemperatură protecţie împotriva supraîncălzirii schimbătorului de căldură ; 
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4.3 Instalarea încălzitoarelor de apă instant   

Instalarea  instantului de apă, se face de către persoane autorizate. Încălzitorul de apă se va 

monta pe un perete portant, în cârlige permanente fixate în perete (ex. Dibluri cu șurub L), folosind 

cele două orificii de pe spatele încălzitorului de apă. La montare se va verifica cu bolobocul 

orizontalitatea și verticalitatea, iar cu  ruleta distanțele corecte pentru fixarea lui pe 

perete.Străpungerea peretelui se va face cu mașina de găurit cu percuție, găurile fiind de Ø 10 mm. 

Se va avea în vedere respectarea distanțelor minime necesare față de elementele de construcție, 

obiectele sanitare sau mobilier. 

 

4.4 Racordarea la rețeaua de alimentare cu gaz 

Racordarea instantului  la sistemul de alimentare cu gaz se face cu un racord flexibil de gaz cu 

dimensiunea G1/2".Pe sistemul de alimentare cu gaz se vor monta în ordine un robinet de închidere 

cu cep tip canea de Ø1/2", un regulator de presiune și un filtru de gaz.(vezi fig.1)  

 

 

Racordarea încălzitorului de apă instant la instalația de gaze naturale 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  1-încălzitor de apă 

                                                                                                                                  2- racord flexibil de gaz, G1/2" 

                                                                                                                                  3- cot 900 nr. 2, OL, 1/2" 

 4- filtru de gaz 

 5- regulator de presiune 

  6- robinet cu cep, FI-FI, 1/2" 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 

4.5 Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă 

 Alimentarea  cu apă rece a încălzitorului instant pe gaz se face pe la partea inferioară folosind 

un racord flexibil de 1/2" care face parte din kit-ul de instalare al încălzitorului.Pe conducta de 

alimentare cu apă rece se va monta un robinet de izolare Ø1/2" .In scopul de a evita colmatarea și 

funcționarea corectă și eficientă a încălzitorului de apă se va monta pe conducta de alimentare cu 

apă un filtru de impurități și un dedurizator .(vezi fig.2) 

 

 

0,00 

1 

2 

3 

4 5 6 
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                                                                                                                                  1-încălzitor de apă 

                                                                                                                                  2- racord flexibil de apă, 1/2" 

                                                                                                                                  3- fiting 

 4- filtru dedurizator 

 5- filtru de impurități 

  6- robinet cu ventil cu sferă FI-FI,  

                                                                                                                Ø 1/2" 

 

 

 

 

 

Fig.2 

4.6 Racordarea la coşul de fum 

 Încălzitoarele instant de apă, pe gaz sunt prevăzute cu tubulatură de evacuare gaze arse și sunt 

echipate cu ventilator având rolul de a evacua forțat gazele de arse.(vezi fig.3).  Se vor utiliza 

tubulaturi având dimensiuni corespunzătoare (diametru, lungime max., coturi, etc.) în funcţie de tipul 

sistemului utilizat.  Tubulatura orizontală se va instala cu o pantă de aprox. 3° (Fig. 3), astfel încât apa 

de ploaie să nu inunde încălzitorul, să curgă în exteriorul clădirii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                    fig.3 

 

0,00 

1 

2 

3 

4  5 
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4.7 Punerea în funcțiune a încălzitorului 

Înaintea procedurii de punere în funcţiune a încălzitorului de apă este necesar să se realizeze:  

• umplerea sistemului şi a încălzitorului cu apă, astfel încât la deschiderea robinetului de apă 

caldă să existe un debit constant şi continuu de apă. Această operaţiune asigură o corectă 

funcţionare a încălzitorului.    

• Se conectează încălzitorul la reţeaua de alimentare cu energie electrică (un led roşu se va 

lumina pe panoul de comandă).  

• Se deschide robinetul de gaz de pe conducta de alimentare a încălzitorului 

Pornirea încălzitorului se va face utilizând butoanele “MIN” şi “MAX” pentru reglarea temperaturii 

ACM. După deschiderea unui consumator (baterie) încălzitorul va porni automat. La prima pornire 

sistemul de alimentare cu gaz trebuie aerisit corespunzător. La deschiderea unui robinet consumator, 

se aprinde gazul pe arzător şi încălzitorul va prepara apă caldă. La închiderea robinetului consumator 

se va opri alimentarea arzătorului cu gaz şi după 15 secunde se opreşte şi ventilatorul.  

   4.8 Reglarea temperaturii apei calde  

Încălzitorul de apă caldă menajeră beneficiează de tehnologie de ultima oră, fiind echipat cu 

un sistem de control a robineţilor de apă şi gaz, care asigură furnizarea apei calde la temperatura 

reglată. Pentru relgarea temperaturii ACM se vor utiliza butoanele “MIN” şi “MAX”. În timpul 

reglării temperaturii ACM pe afişaj va apărea valoarea curentă a temperaturii. Domeniul de reglaj 

este: 35 - 60°C. Dacă încălzitorul este în funcţiune pe afişaj se poate citi temperatura curentă a apei 

de la robinetul consumator.  Încălzitorului este echipat cu un limitator de debit care limiteaza debitul 

la maxim:  

-  11 L/min pentru încălzitorul cu putere de 19,2 kW,  

-  13 L/min pentru încălzitorul cu puterea de 23 kW.  

Dacă robinetul de apă caldă este deschis la maxim şi temperatura reglată pentru ACM este mare, 

respectiv apa rece cu care se alimentează încălzitorul are o temperatură redusă (iarna) există 

posibilitatea ca încălzitorul (datorită puterii lor termice de 19,2 kW (275 kcal), respectiv 23 kW 

(330 kcal)) să nu furnizeze ACM la temperatura dorită (reglată). Pentru a obţine temperatura ACM 

dorită se reduce debitul maxim de apă cu ajutorul robinetului de reglaj de senzorul de curgere 

(debit). 

 

  ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Activitatea 1 

Lucru individual 

 

Maistrul instructor sau profesorul coordonator pune la dispoziția elevilor fișa de observație,iar aceștia 

trebuie să răspundă la cerințele din fișă:  

 

FIȘĂ DE OBSERVAȚIE 

1. Observaţi încălzitorul de apă instant pe gaz montat în atelierul școală. 

2. După încheierea observării completaţi fişa de mai jos 
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 Rezultatele observării 

directe 

Observaţii – alte materiale, 

tehnici de montare, precizări, 

etc. 

1 2 3 

1.Care sunt piesele folosite 

la fixarea în perete a 

încălzitorului de apă. 

- Dibluri din plastic Ø 10 mm 

- Șuruburi tip L 
 

2.Numiți armăturile 

montate pe racordul de 

alimentare cu apă rece 

 

 

 

 

 

  - Robinet de izolare Ø1/2" 

  - filtru de impurități 

- filtru dedurizator 

 

 

 

 

 

 

Dacă apa rece nu prezintă duritate 

mare se poate scoate filtrul 

dedurizator 

 

 

3.Numiți armăturile 

montate pe racordul de 

alimentare cu gaze naturale 

- robinet cu cep 1/2" 

- regulator de presiune 20 mbar 

- filtru de gaz 

 

 

4.Numiți  materialul folosit 

pentru conducta de 

alimentare cu apă rece 

-țeavă multistart tip PEX-Al, 

Dn 16 mm 

Se pot folosi țevi din PP-R, OL-

Zn, cupru,  sau PE-Xa. 

 

Timp de lucru: 35 min 

 

Observaţii ale maistrului sau  tutorelui de practică: ________________________ 

 

  

Activitatea 2 

Lucrul pe grupe 

 Maistrul instructor sau profesorul coordonator grupează colectivul de elevi în două grupe,după 

care  pune dispoziția elevilor fișa de lucru.  

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 1. Analizaţi desenul de mai jos şi rezolvaţi următoarele sarcini: 

 a) executați montarea armăturilor aflate în desenul de mai jos conform fișei tehnologice 

b) precizați rolul pe care îl au elemnetele componente notate pe desen de la 1-5 
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SCHIȚA TEHNOLOGICĂ 

                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 Legendă 

1- Robinet cu cep  FI-FI, Ø1/2" 

2, 6- Țevi din OL negru, Ø1/2" 

3- Regulator de gaz, Ø1/2" 

4- Filtru de gaz, Ø1/2" 

5- Cot 900 nr. 2, Ø1/2" 

 

                        

FIȘĂ TEHNOLOGICĂ 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

operației 

Materiale S.D.V-uri folosite Obs. 

1. Aprovizionarea cu 

materiale, SDV-uri 

- țevi negru din OL, 

Ø1/2" 

-robinet cu cep,Ø1/2" 

- regulator de gaz 

- filtru de gaz 

- cot din OL 900 nr. 2, 

Ø1/2" 

- fuior de cânepă 

-pastă de etanșare 

 

- ruletă 

- ac de trasat 

- fierăstrău metalic 

manual 

-pilă lată semifină 

-menghină trepied 

de prins țevi 

- trusă de filetat 

țevi 

- clește mops 

 

-se verifică 

calitatea 

materialelor și a 

sculelor, uneltelor 

și a dispozitivelor. 

 

 

 

 

2. Măsurare 

 

 

 

- țevi negru din OL, 

Ø1/2" 

-ruletă 

 

 

3. Trasare  -ac de trasat 

-cretă 

 

4. Debitare - țevi negru din OL, 

Ø1/2" 

 - fierăstrău 

metalic manual 

-menghină trepied 

de prins țevi 

 

 

5. Pilire - țevi negru din OL, 

Ø1/2" 

-menghină trepied 

de prins țevi 

-pilă lată semifină 

 

Se execută pilire 

pentru 

îndepărtarea 

bavurii și 

  350 250 

   
 3

5
0
 

1              2              3            4 

5 

5 

 6 
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executarea 

șanfrenului 

6. Filetarea - țevi negru din OL, 

Ø1/2" 

- filieră de Ø 1/2" 

-menghină trepied 

de prins țevi 

 

 

7.  Înșurubarea - țevi negru din OL, 

Ø1/2" 

-regulator de gaz 

- filtru de gaz 

- cot  din OL 900  , nr. 

2, Ø1/2" 

-menghină trepied 

de prins țevi 

- clește mops 

 

Se execută la 

simțul mâinii 

8.  Verificarea 

execuției 

operațiilor 

  -vizual sau cu aer 

comprimat  

  

 

Timp de lucru: 50 min 

Observaţii ale maistrului sau  tutorelui de practică: ________________________ 

 

 

V.Centrala termică murală 

Descrierea generală a centralei termice 

 Centrala termică murală reprezintă un echipament temic care contine toate ansamblurile necesare 

in scopul realizarii a doua functii: incalzire ambient ;i furnizare apa calda menajera 

Puterea  termica maxima a microcentralelor este cuprinsa intre 23 si 40KW. 

Toate microcentralele functioneaza pe principiul „PRIORITATE PENTRU ACM.”Explicatia este 

data de faptul ca puterea termica instalata este redusa. 

Clasificare 

Există mai multe criterii de clasificare: 

1. Din punct de vedere al montajului: 

a. Cu montaj pe perete 

b. Cu montaj pe pardoseală 

2. Din punct de vedere al combustibilului folosit în procesul de ardere: 

a. Combustibil gazos (gaz metan, GPL) 

b. Combustibil lichid( motorină) 

3. Din punct de vedere al tipului schimbătorului primar de căldură: 

a. Serpentina de cupru-monotermic-gaze de ardere/apă; 

b. Elemenți de fontă-monotermic-gaze  de ardere/apă; 

c. Colector /distribuitor de cupru-bitermic-gaze de ardere/apă/apă; 

d. Colector/distribuitor țtel inox-monotermic-gaze de ardere/apă. 

4. Din punct de vedere al aprinderii arzătorului și al supravegherii flăcării: 

a. Aprindere piezoelectrică arzător pilot/supraveghere flacăra de veghe cu termocuplu; 

b. Aprindere electronică arzător principal/supraveghere flacăra cu electrod de ionizare.  
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Schema de principiu 

 In fig. de mai jos este prezentată scema de principiu a unei microcentrale murale de încălzire și 

preparare instantanee de ACM, cu funcționare pe combustibil gazos. Acest tip de centrală funcționează 

pe principiul” Prioritate pentru ACM”, adică atunci când se solicită apă caldă, funcția de încălzire este 

întreruptă, urmând să redevină activă atunci când se închide consumatorul de ACM. 

 

SCHEMA DE PRINCIPIU 
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1- Schimbător de căldură în plăci                                10-arzător 

2- Electrovană cu 3 căi                                                 11- cameră de colectare gaze arse 

3- Schimbător de căldură pentru ACM                        12- presostat pentru gaze arse 

4-  Racord de echilibrare hidraulică                             13- ventilator 

5- Robinet de umplere a instalației                              14-supapă de siguranță 

6- Robinet de golire                                                      15-electrovană 

7- Vas de expansiune                                                    16- robinet de dublu reglaj 

8-  supapă de colț de siguranță                                      17- corp de încălzire 

9- Pompă de circulație                                                  18- dozator polifosfați+ filtru 

 

Date tehnice 

 

Capacitate termică nominală.....................................................  25,5KW 

Presiune max. de exerciţiu circuit încălzire ............................... 3 bar  

Temperatură max. de exerciţiu circuit încălzire.......................... 90 oC 

Vas de expansiune instalaţie volum total ..................................... 4,2 l 

Temperatură reglabilă apă caldă menajeră.....................................35...550C 

Temperatură reglabilă încălzire .....................................................35 - 80°C 

Presiune min. (dinamică) circuit menajer........................................0,3 bar 

Presiune max. de exerciţiu circuit menajer ....................................10 bar 

Greutate centrală plină ................................................................... 29,7 kg 

 

 

RACORDURI.  

• Racord gaz- Centralele  sunt construite pentru a funcţiona cu gaz metan (G20). Conductele de 

alimentare trebuie să fie egale sau mai mari faţă de racordul centralei 1/2”G.Pe racordul de 

alimentare cu gaz se va monta un regulator de presiune care se va regla la 20 mbar și un racord 

flexibil de gaz de Ø3/4".Pe conducta de alimentare cu gaze naturale combustibile se vor monta 

două robinete cu cep tip canea de Ø3/4". Înainte de a efectua racordul gaz trebuie să efectuaţi o 

curăţare internă a tuturor conductelor instalaţiei de aducţie a combustibilului pentru eliminarea 

eventualelor reziduuri ce ar putea compromite buna funcţionare a cazanului. 

Racorduri hidraulice.-centrala este prevăzută la partea inferioară cu următoarele tipuri de racorduri: 

• Racord de alimentare cu apă rece- Ø1/2".Pe acest racord este obligatoriu a se monta un  filtru 

dedurizator(2)  și un  robinet de izolare 

• Racord de ieșire apă caldă menajeră-Ø1/2".Pe acest racord se montează un robinet de 

închidere de Ø1/2" 
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• Racordul de tur de încălzire- Ø3/4" și este prevăzut cu un robinet de izolare. 

• Racordul de retur de încălzire- Ø3/4" se vor monta un filtru mecanic de impurități (filtru Y) si 

un robinet de izolare. 

 

Racord electric- centrala este alimentată de la rețeaua de alimentare cu energie electrică  de  230± 

10V/50Hz, printr-un cablu special neprevăzut cu ștecher.Priza este prevăzută cu nul de protecție. 

• Racordul de aspirare aer si evacuare gaze arse-la partea superioară a centralei se montează o 

garnitură o curbă la 900concentric un tub de evacuare gaze arse de Ø60 mm, în exterior un tub 

de Ø100mmpentru admisie aer 

  

Amplasarea centralei 

Conform Normativelor centrala poate fi montată în orice încăpere cu o umiditate de max.60%, 

temperatura aerului 20...30OC , pe un perete portant respectând distanțele  corespunzătoare față de 

elementele componente. 

 

 

REUMPLEREA INSTALAŢIEI 

După racordarea la cazan, continuaţi cu umplerea instalaţiei prin intermediul robinetului de 

umplere.Umplerea  instalației trebuie făcută de preferință cu apă dedurizată.  

 

Racorduri și mufări 

Legăturile se pot realiza prin mufare, lipire sau înșurubare.Țevilor trebuie să li se asigure panta necesară 

pentru golire și aerisire  ușoară spre punctele prevăzute din instalație. 

 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CENTRALEI (PORNIRE) 

Înainte de pornire verificaţi ca instalaţia să fie plină cu apă controlând ca indicatorul 

manometrului  să arate o valoare cuprinsă între 1 ÷ 1,2 bar. 

- Se deschide robinetul de gaz în partea superioară a centralei. 

- Se selectează funcționarea centralei pe poziția vară sau iarnă; 

- După selectarea funcţionării în poziţie vară  temperatura apei menajere este reglată de butoanele 

din panoul de comandă; 

- După selectarea funcţionării în poziţie iarnă  temperatura apei în instalaţie este reglată de 

butoanele din panou, în timp ce pentru a regla temperatura apei menajere se folosesc întotdeauna 

butoanele din panou, apăsând (+) temperatura creşte, apăsând (-) se diminuează.  

Din acest moment centrala funcţionează automat. În absenţa solicitărilor de căldură (încălzire 

sau producere de apă caldă sanitară), centrala este adusă în starea de ”aşteptare” echivalentă cu centrala 

alimentată fără prezenţa flăcării. De fiecare dată când arzătorul porneşte pe display este vizualizat 

simbolul respectiv  de prezenţă a flăcării. 

 

REFACERE PRESIUNE INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE  

  Se controlează periodic presiunea apei în instalaţie. Indicatorul manometrului centralei trebuie 

să indice o valoare cuprinsă între 1 şi 1,2 bar. Dacă presiunea este sub valoarea de 1 bar (cu instalaţia 

rece) e necesar să restabiliţi presiunea prin robinetul de umplere aşezat în partea inferioară a centralei 

 

GOLIREA INSTALAŢIEI 

Pentru a putea efectua operaţiunea de golire a centralei acţionaţi asupra robinetului adecvat de 

golire . Înainte de a efectua această opraţiune  trebuie să ne asigurăm că robinetul de alimentare este  

închis 
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VI.NORME DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII LA LUCRĂRILE DE 

INSTALAȚII 

 
 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor practice la agentul economic se va avea în 

vedere respectarea Legii nr. 319 /2006 care stabileşte principiile generale referitoare la prevenirea 

riscurilor profesionale , protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor , eliminarea factorilor de risc şi 

accidentare .  

 Potrivit acestei legi angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:  

• asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor/practicantului ;  

• prevenirea riscurilor profesionale ; 

•  informarea şi instruirea lucrătorilor/ practicanţilor ;  

• asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă ;  

• să realizeze instructajul de protecţie a muncii(introductiv general, locul de muncă, schimbarea 

locului de muncă, periodic) tuturor muncitorilor sau practicanţilor care desfăşoară o activitate de 

producţie sau practică în săli amenajate cu utilaje şi mese de lucru. 

 

 Cele mai importante măsuri de protecţia muncii care trebuie să le cunoască elevul care îşi desfăşoară 

activitatea într-o unitate de producţie sunt: 

• să-şi însuşească normele, de protecţia muncii şi să aplice măsurile corecte la locurile de 

muncă;  

• să poarte echipamentul de protecţie şi de lucru prevăzut de lege: halatul, sau salopetă 

potrivită pe corp şi încheiat cu nasturi, încălţăminte comodă ; 

         Având în vedere specificul activităţiilor practicanţilor , ei trebuie să respecte norme de 

protecţie   specifice zonelor de lucru şi anume: 

1. Operațiile de prelucrare a țevilor (tăierea, îndoirea, fasonarea) vor fi executate pe bancul de lucru din 

ateliere. 

2. Prelucrarea țevilor metalice în vederea executării “pozițiilor” sau a prefabricatelor, precum și 

operațiile de pilire, găurire, lipire și sudare a țevilor și confecțiilor metalice se vor efectua cu scule, 

dispozitive și utilaje în bună stare de funcționare. 

3. Prelucrarea țevilor și a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive și 

utilaje în bună stare de funcționare. 

4. Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrările de instalații tehnico-sanitare și de încălzire 

vor fi obligatoriu conectate la instalația de legare la pământ. 

5. La operația de îndoire la rece a țevilor folosite în instalații vor fi respectate următoarele instrucțiuni: 

-umplerea țevilor cu nisip se va face numai cu nisip bine uscat; 

-țevile vor fi uscate bine înainte de a fi umplute cu nisip; 

-este interzisă îndoirea țevilor cu suprafața interioară umedă, iar in timpul iernii cu suprafața acoperită 

cu gheață sau zăpadă. 

6.La utilizarea lămpii de benzină cu care se execută lipiturile se vor respecta următoarele: 

-umplerea cu benzină a rezervorului nu va depași trei sferturi din capacitatea acestuia; 

-este interzisă umplerea rezervorului, demontarea și montarea lămpii, desfacerea bușonului în 

apropierea unei flăcări deschise; 

-este interzisă introducerea benzinei prin arzător în scopul unei amorsări rapide a flăcării; 

-este interzisă aprinderea lămpii de benzină cu bușonul rezervorului desfăcut sau incomplet inșurubat; 

-este interzisă desfacerea arzătorului lămpii de benzină cand rezervorul acesteia se afla sub presiune. 

7. Incercarea conductelor, instalațiilor tehnico-sanitare și de încălzire va fi executată sub supravegherea 

conducătorului lucrărilor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor străine 

la sectoarele instalației care se încearcă. 
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8. In general conductele se încearcî la presiune hidraulică. Incercarea cu aer comprimat este admisă 

numai în cazuri excepționale (iarna sau în lipsa de apă) 

9. Conductele vor fi fixate după caz pe elemente de susținere ca: stelaje consolidate, console, suporți, 

care să permita menținerea acestora în poziția de pozare și vor fi consolidate cu brățări demontabile 

sau alte tipuri de elemente de susținere. 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 
 Activitatea 1 

  Lucru individual 

 

Maistrul instructor sau profesorul coordonator pune la dispoziția elevilor fișa de observație care va trebui 

completată .  

 

 

 
FIȘA DE OBSERVAȚIE 

 
1. Observaţi microcentrala termică murală montată în atelierul școală. 

2. După încheierea observării completaţi fişa de mai jos 

 

 Rezultatele observării directe Observaţii – alte 

materiale, tehnici de 

montare, precizări, etc. 

1 2 3 

 -Numiți materialul folosit 

la mantaua centralei 
-oțel protejat antistatic  

Măsurați distanțele 

elementelor de constructii 

față de centrala termică 

murală 

 

   

-față de peretele frontal..... 

   - față de peretele lateral stânga... 

F -față de pardoseală... 

 

 

 

 

Se va măsura cu ruleta 

distanțele față de 

elementele de construcție  

 

 

 

 -Identificați armăturile 

montate pe racordul de 

alimentare cu gaz 

- robineți cu cep, Ø3/4" 

-regulator de presiune a gazului 
 

Numiți racordurile 

prevăzute la microcentrala 

termică 

-racord de alimentare cu AR, Ø1/2" 

-racord de ieșire ACM, Ø1/2" 

-racord de alimentare cu g.n.c, Ø3/4" 

-racord de tur de încălzire, Ø3/4" 

-racord de retur de incălzire, Ø3/4" 

-racord evacuare/aspirare gaze arse 

100/60 mm 

Se poate folosi ca 

material țeavă din PP-R, 

țeavă din cupru ecruisat 

sau PE-Xa 

Timp de lucru:35 min. 

 
Observaţii ale maistrului sau  tutorelui de practică: ______________________________________ 
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Activitatea 2 

Lucrul pe grupe 

 

 
Maistrul instructor sau profesorul coordonator pune la dispoziția elevilor schița tehnologică, iar 

elevii sunt repartizați pe 3 grupe având de rezolvat următoarele sarcini de lucru  

a)  Grupa 1- montați un robinet cu ventil cu sferă, Ø1/2" pe o țeavă din oțel negru. 

            Grupa 2- montați un cot 900 din PP-R , Dn  20 mm și un teu egal din PP-R, Dn  20 mm pe o  

                             țeavă din PP-R, Dn 20 mm.  

 Grupa 3 -montați un cot 900 din cupru , Dn  15 mm și un teu egal din cupru, Dn  15 mm pe o  

 țeavă din cupru ecruisat. 

b) Întocmiți fișa tehnologică pentru executarea reperului. 

 
  SCHIȚA TEHNOLOGICĂ 1 

 Legendă 

1- țeavă OL-Zn, Ø1/2" 

2- Robinet cu sferă, FI-FI, Ø1/2" 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHIȚA TEHNOLOGICĂ 2 

 

  

          Legendă 

1- Țeavă PP-R, Dn  20 mm 

2- Cot 900 PP-R, Dn  20 mm 

3- Teu egal PP-R, Dn  20 mm 
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SCHIȚA TEHNOLOGICĂ 3 

   

          Legendă 

1- Țeavă Cu, Dn  15 mm 

2- Cot 900 , Dn  15 mm 

3- Teu egal  Cu, Dn  15 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘA TEHNOLOGICĂ 1 
Prelucrarea țevilor din OL-Zn 

Nr. 

crt. 

Denumire operație Material S.D.V-uri folosite Observații 

1. Măsurarea -țeavă din oțel zincată, 

Ø 1/2" 

-ruletă  

2.  Trasarea -țeavă din oțel zincată, 

Ø 1/2" 

-ac trasat, cretă  

3.  Debitarea -țeavă din oțel zincată, 

Ø 1/2" 

- menghină trepied 

de prins țevi 

-fierăstrău metalic 

manual 

 

4.  Pilirea -țeavă din oțel zincată, 

Ø 1/2" 

-pilă lată de 

degroșare 

- menghină trepied 

de prins țevi 

 

-se va executa 

șanfrenul dpe 

capătul țevii la 

un unghi α=300 

5.  Filetarea -țeavă din oțel  

zincată, Ø 1/2" 

- trusa de filiere 

-filieră de țevi Ø 1/2"  

-menghină trepied de 

prins țevi. 

 

 

Capătul țevii se 

va unge cu ulei 

de in fiert 

6. Înșurubarea -țeavă din oțel zincată, 

Ø 1/2" 

-robinet cu sferă FI-FI, 

Ø1/2" 

- fuior de cânepă 

-pastă de etanșare 

- menghină trepied 

de prins țevi 

-clește mops 

 

 

7. Verificarea calității 

lucrării 

   

 
 

400 

  
 3

5
0
 

400 

 1  

1 

    

2 

  3 
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FIȘA TEHNOLOGICĂ 2 

Prelucrarea țevilor din polipropilenă reticulată 

Nr. 

crt. 

Denumire operație Material S.D.V-uri folosite Observații 

1. Montarea 

aparatului de 

sudură prin 

polifuziune la banc 

 

 

-aparat de sudură prin 

polifuziune pentru țevi din 

PP-R 

-imbus din trusa aparatului 

-Se montează pe 

termoplaca 

aparatului bacurile 

de diametru Dn20 

mm 

2.  Conectarea 

aparatului la 

rețeaua electrică 

 -aparat de sudură prin 

polifuziune 

Se reglează 

temperatura de 

lucru la T=2600C 

3.  Debitarea țevii -țeavă din PP-R,  

Dn 20 mm 

-ruletă 

-foarfece de tăiat țevi din 

plastic 

 

Tăietura se va face 

perpendicular pe 

axa țevii 

4.  Marcarea pe țeavă 

a adâncimii de 

pătrundere a 

fitingului 

-țeavă din PP-R 

-cot 900 PP-R 

-teu egal PP-R 

-marker 

 

 

 

5.  Incalzirea țevii și 

fitingului 

-țeavă din PP-R, 

Dn 20 mm 

-cot 900 PP-R 

-teu egal PP-R 

-aparat de sudură prin 

polifuziune 

In timpul încălzirii 

capătul țevii si 

fitingul se mențin 

nemișcate 

6. Sudarea -țeavă din PP-R, 

Dn 20 mm 

-cot 900 PP-R 

-teu egal PP-R 

-aparat de sudură prin 

polifuziune 

Capătul țevii și 

fitingul se introduc 

prin presare și nu 

se rotesc 

7. Verificarea calității 

lucrării 

  -vizual se verifică 

coaxialitatea și 

etanșarea 
 

 

 

FIȘA TEHNOLOGICĂ 3 

Prelucrarea țevilor din cupru ecruisat 

Nr. 

crt. 

Denumire operație Material S.D.V-uri folosite Observații 

1. Măsurarea țevilor 

din cupru ecruisat 

Țeavă din cupru, Dn  15 

mm 

 

-ruletă  

2. Trasarea Țeavă din cupru, Dn  15 

mm 

 

-ac de trasat  

3.  Debitarea țevii din 

cupru ecruisat 

Țeavă din cupru, Dn  15 

mm 

 

-dispozitiv de tăiat cu 

moletă 

- menghină de banc  

Se poate folosi 

fierăstrăul manual 

pentru metale 

4. Pilirea Țeavă din cupru, Dn  15 

mm 

 

-pilă semirotundă 

semifină 

Se debavurează 

capătul țevii 
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5.  Curătirea 

interiorului țevii și 

a fitingului 

-țeavă din PP-R,  

Dn 20 mm 

- fitinguri din cupru 

-perie de sârmă 

-menghină de banc 

 

6.  Marcarea pe țeavă 

a adâncimii de 

pătrundere a 

fitingului 

-țeavă din cupru 

-fitinguri din cupru 

-marker 

 

 

 

7.  Innăsprirea 

capătului țevii  

-țeavă din cupru,  

 

-menghină de banc 

-pânză abrazivă 

 

8. Ungerea cu pastă 

decapantă a 

capătului țevii 

-țeavă din cupru 

-pastă decapantă(flux)-

Brazatec 

 

-menghină de banc 

-pânză abrazivă 

 

9. Introducerea prin 

presare a fitingului 

pe țeavă 

-țeavă din cupru 

-fiting din cupru 

-menghină de banc  

10. Încălzirea 

ansamblului 

-țeavă din cupru 

-fiting din cupru 

-lampa de gaz T < 4500 C 

11. Aplicarea aliajului 

de lipit 

-țeavă din cupru 

-fiting din cupru 

-vergea din aliaj pe 

bază de staniu 

-menghină de banc 

- clește mops 

-surplusul de aliaj 

de lipit se șterge cu 

o cârpă uscată 

12. Verificarea calității 

lucrării 

  -vizual se verifică 

coaxialitatea și 

etanșarea 
 

Timp de lucru: 50 min. 

 

Observaţii ale maistrului sau  tutorelui de practică: ________________________ 
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