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INTRODUCERE
Acest material este un ghid pentru operatorii
surselor autonome de energie termică și apă
caldă. Sursa autonomă de energie termică și apă
caldă se constituie din centrală termică pe bază
de biocombustibil și instalație de colectoare
solare pentru încălzirea apei menajere (în
continuare - sursă autonomă de energie termică și
apă caldă).
Obiectivul principal al ghidului este facilitarea
modului de gestionare și supraveghere a
funcționării, sporirea eﬁcienței în utilizare și
creșterea gradului de securitate în procesul
de exploatare a surselor autonome de energie
termică și apă caldă.
Ghidul conține o serie de recomandări generale
privind responsabilitățile operatorului și ale
managerului instituției în vederea asigurării bunei
funcționări a sursei autonome de energie termică
și apă caldă, precum și informațiile necesare
pentru utilizarea corectă și în siguranță a acesteia.

Ghidul este structurat pe opt capitole care
conțin indicații și instrucțiuni privind punerea
în funcțiune și intreținerea, precum și informații
despre remedierea diverselor probleme ce pot
apărea în timpul funcționării sursei autonome de
energie termică și apă caldă.
Ghidul este recomandat operatorilor și
managerilor instituției în care se utilizează
centrala termică pe bază de biocombustibil în
complex cu instalația de colectoare solare pentru
prepararea apei calde menajere. Operatorilor
și managerilor li se recomandă să acorde timp
pentru parcurgerea ghidului și să respecte toate
indicațiile, cerințele și interdicțiile impuse. De
asemenea, se recomandă păstrarea ghidului
pentru orice consultare ulterioară.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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1 RESPONSABILITĂȚI
Responsabilitățile operatorului și ale managerului instituției în vederea asigurării
bunei funcționări a sursei autonome de energie termică și apă caldă
RESPONSABILITĂȚILE OPERATORULUI SURSEI
AUTONOME DE ENERGIE TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ
•

•

înainte de a începe exploatarea sursei
autonome de energie termică și apă caldă,
operatorul trebuie să studieze particularitățile
de operare a acesteia, descrise în
documentația tehnică și în prezentul ghid;
pentru a evita intervenția persoanelor
neautorizate în procesul de operare a centralei
termice, operatorul trebuie să se asigure că
pe teritoriul centralei termice nu au acces
persoane străine;

Tipărit pe hârtie reciclată.

•

atunci când simte că starea de sănătate nu-i
permite să-și exercite atribuțiile de serviciu
în mod corespunzător, operatorul trebuie să
anunțe conducătorul instituției;

•

pentru a gestiona într-un mod corect, eﬁcient
și sigur sursa autonomă de energie termică și
apă caldă, operatorul trebuie să urmărească și
să consemneze în registrul de supraveghere, la
ﬁecare două ore, indicațiile dispozitivelor de
măsurare și să acționeze astfel încât să asigure
confortul termic necesar în clădirile deservite;
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Rolul operatorului este de a gestiona și supraveghea
funcționarea sursei autonome de energie termică și apă
caldă într-un mod corect, eﬁcient și sigur, respectând
prevederile tehnico-legale.

•

veriﬁcarea bunei funcționări a sursei
autonome de energie termică și apă caldă
se efectuează la ﬁecare predare/primire
a serviciului, iar rezultatele veriﬁcării se
consemnează în registrul de supraveghere și
se semnează de ambii operatori;

•

se interzice categoric ca operatorii să intervină
în setările funcționale ale sursei autonome
de energie termică și apă caldă, iar în caz
de apariție a unor defecțiuni sau nereguli,
operatorul trebuie să înștiințeze dispecerul de
la compania responsabilă de deservire și să
respecte întocmai instrucțiunile acestuia.

RECOMANDĂRI GENERALE PRIVIND IMPLICAREA
MANAGERULUI INSTITUȚIEI ÎN PROCESUL DE
EXPLOATARE A SURSEI AUTONOME DE ENERGIE
TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ, PENTRU A ASIGURA
UTILIZAREA ACESTEIA ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ
ȘI SIGURANȚĂ
Managerul instituției publice trebuie:
•

să se asigure că operatorul nu este dependent
de anumite vicii și manifestă un comportament
adecvat la locul de muncă;

•

să veriﬁce periodic dacă spațiul de lucru
al operatorilor dispune de condiții igienice
şi sanitare adecvate, cum ar ﬁ: iluminatul,
aerisirea, soliditatea structurilor, căile de
evacuare în caz de urgență etc.;

•

să întreprindă toate măsurile necesare pentru
a evita afectarea calității biocombustibilului
utilizat de centrala termică;

•

să supravegheze exercitarea atribuțiilor de
serviciu a operatorilor, prin veriﬁcarea în mod
regulat a datelor consemnate în registrul de
supraveghere;

•

să organizeze anual exerciții de simulare a
situațiilor de avarie, pentru ca toți operatorii
să poate reacționa adecvat în caz de
necesitate.
Tipărit pe hârtie reciclată.
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2 NOȚIUNI
Noțiuni fundamentale despre sursele autonome de energie termică și apă caldă
INFORMAȚII GENERALE DESPRE SURSELE
AUTONOME DE ENERGIE TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ
Sursa autonomă de energie termică și apă caldă
este o instalație mixtă, constituită din centrală
termică pe bază de biocombustibil și instalație
de colectoare solare. Centrala termică produce
energie pentru încălzirea spațiului, iar panourile
solare produc energie pentru prepararea apei
calde menajere.
Prezentul ghid utilizează cuvântul „biocombustibil”
doar cu referire la biocombustibilii solizi sub
formă de baloturi de paie, brichete și pelete.

Tipărit pe hârtie reciclată.

Principalele componente ale sursei autonome de
energie termică și apă caldă:
•

Centrală termică pe bază de biocombustibil

•

Panouri solare

•

Boiler bivalent

•

Stație de pompare

•

Sistem automatizat


schema de la pag. 8-9.
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Utilizarea centralelor termice pe bază de biocombustibil
în complex cu instalații de colectoare solare pentru
prepararea apei calde menajere reprezintă un mod
inteligent și ingenios de folosire a tehnologiilor,
respectând mediul înconjurător.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE
Colectoarele solare transformă energia
soarelui în energie termică (căldură). Lichidul
termovector (agentul termic) circulă în
interiorul sistemului şi transportă căldura
de la colectoarele solare la boiler. Boilerul
depozitează apa caldă până în momentul
utilizării. Atunci când panourile solare se
încălzesc cu ajutorul radiaţiei solare şi ating
o temperatură mai înaltă decât în zona
inferioară a boilerului, pompa care transportă
energia termică spre boiler este activată.
Energia termică se obține prin arderea
biocombustibilului și se distribuie în interiorul
instalației de încălzire prin intermediul
schimbătorului de căldură. Circulaţia agentului
termic este asigurată de pompa de circulație.
Sursa autonomă de energie termică și apă
caldă funcţionează într-un regim complet
automatizat.

AVANTAJELE SURSEI AUTONOME DE ENERGIE
TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ
•

ESTE INOVATIVĂ. Sursa autonomă de energie
termică și apă caldă dispune de o automatizare
inteligentă care asigură un randament ridicat, cu
minime intervenții de mentenanță.

•

ESTE SIGURĂ. Sistemul de siguranță performant
asigură utilizarea optimă și ﬁabilitatea maximă a
sursei autonome de energie termică și apă caldă.

•

ESTE SĂNĂTOASĂ. Biocombustibilul, la fel ca și
radiația solară, este o sursă de energie ecologică,
regenerabilă și disponibilă. Astfel, combinarea
acestor două surse de energie permite obținerea
unui sistem ecologic ce contribuie semniﬁcativ la
reducerea poluării mediului înconjurător.

•

ESTE COMODĂ. Utilizarea centralei termice pe
bază de biocombustibil și în complex cu instalații
de colectoare solare pentru prepararea apei
calde menajere permite îmbunătățirea clasei
energetice a clădirilor în care sunt folosite, ﬁind
totodată ușor adaptabile la orice tip de clădire și
acoperiș.
Tipărit pe hârtie reciclată.
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SCHEMA GENERALĂ A SURSEI AUTONOME DE ENERGIE TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ

Zona de încălzire

Senzor de
temperatură

Senzor de
temperatură

Automatizarea pentru
centrala termică cu ardere
a biocombustibilului solid

Grup de pompare

Valvă
siguranță
Vană deviație

Vas de expansiune

Cazan cu ardere a
biocombustibilului solid

Tipărit pe hârtie reciclată.
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Aerisitor solar

Rețea apă caldă

Colector solar

Senzor de
temperatură

Valvă siguranță

Vană termostatică
de amestec

Automatizarea
pentru instalația
de colectoare
solare
Senzor de
temperatură

Grup de pompare
Grup de pompare

Vas de expansiune

Valvă
siguranță
Senzor de
temperatură

Vas de expansiune
Rețea apă rece

Boiler bivalent

Tipărit pe hârtie reciclată.
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3 SIGURANȚĂ
Măsuri de siguranță în procesul de operare a sursei autonome de energie termică și
apă caldă
către persoane lipsite de experiența şi/sau
cunoştințele necesare;

NORME GENERALE DE SECURITATE
•

exploatarea sursei de energie termică și
apă caldă se va face în conformitate cu
instrucţiunile de utilizare şi întreţinere;

•

exploatarea, întreținerea şi orice altă
intervenție trebuie să ﬁe efectuate de un
personal caliﬁcat, respectându-se toate
normele legale în vigoare;

•

este interzisă utilizarea centralei termice
pe bază de biocombustibil de către copii,
persoane neexperimentate sau cu capacități
ﬁzice, senzoriale sau psihice limitate, sau de

Tipărit pe hârtie reciclată.

•

eventualele reparații trebuie efectuate numai
de către un personal caliﬁcat;

•

nu se va efectua nicio intervenție de curățare
a componentelor sursei autonome de energie
termică și apă caldă înainte ca acesta să
ﬁe stinsă şi scoasă din priză sau înainte de
închiderea întrerupătorului respectiv;

•

se vor utiliza unelte şi echipamente adecvate
procesului de exploatare a sursei autonome de
energie termică și apă caldă;
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Nerespectarea măsurilor de siguranţă corespunzătoare
exploatării sursei autonome de energie termică și apă caldă se
poate solda cu accidente care pun în pericol viaţa persoanelor
implicate în procesul de operare a acesteia.

•

nu se vor utiliza insecticide, solvenți
sau detergenți nocivi pentru curățarea
componentelor sursei autonome de energie
termică și apă caldă;

•

se vor goli componentele care ar putea să
conțină apă caldă, înaintea manipulării lor;

•

se vor evita intervențiile pe panoul solar în
condiții de caniculă puternică.

REGULI GENERALE PENTRU PREVENIREA
INCENDIILOR
•

•

controlul, supravegherea şi reducerea
pericolelor de incendiu ori a consecinţelor
acestora trebuie să ﬁe priorități pentru
persoanele implicate în procesul de
exploatare a sursei autonome de energie
termică și apă caldă;
condiţiile de evacuare şi salvare a
persoanelor, precum și căile de acces a
echipelor de intervenţie în caz de incendiu,
trebuie veriﬁcate în mod regulat;

•

instalaţiile de detectare/alarmă/stingere a
incendiilor şi mijloacelor de primă intervenţie
trebuie menținute în stare operativă;

•

o măsură importantă pentru prevenirea
incendiilor este elaborarea planurilor de
protecţie împotriva incendiilor (evacuare,
depozitare şi intervenţie);

•

instituția care utilizează o centrală termică
pe bază de biocombustibil trebuie să asigure
existența a două seturi de echipament antiincendiu: unul la centrala termică și altul la
depozitul de biocombustibil. De asemenea,
trebuie să asigure și funcționarea unei
motopompe la centrala termică. Acestea sunt
oferite beneﬁciarului din fondurile Proiectului
Energie și Biomasă în Moldova.
Tipărit pe hârtie reciclată.
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4 INDICAȚII
Indicații pentru punerea în funcțiune a sursei autonome de energie termică și apă
caldă
VERIFICĂRI RECOMANDATE ÎNAINTE DE PUNEREA
ÎN FUNCȚIUNE A SURSEI AUTONOME DE ENERGIE
TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ:

•

veriﬁcarea etanșeității/ermiticității circuitelor
de agent termic și de apă;

•

•

veriﬁcarea etanșeității/ermiticității circuitului
de evacuare a gazelor de ardere;

•

veriﬁcarea funcționării pompelor şi
automatizării ;

•

veriﬁcarea funcționării sistemelor de reglare și
de protecție;

•

veriﬁcarea stării și prezenței unui set de
echipament anti-incendiu în centrala termică
și în depozitul de biocombustibil.

•

•

veriﬁcarea stării panoului solar, a
dispozitivelor de ﬁxare și a acoperișurilor,
structurilor, suprafețelor etc.;
veriﬁcarea concentrației amestecului de
glicol din circuitul primar solar și refacerea
concentrației impuse;
veriﬁcarea stării centralei termice pe bază
de biocombustibil (a camerei de ardere și a
coșului de fum);

Tipărit pe hârtie reciclată.
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Punerea în funcțiune se va face în conformitate cu
instrucțiunile speciﬁce ﬁecărui tip de aparat din componența
sursei autonome de energie termică și apă caldă.

ETAPELE PROCESULUI DE PUNERE ÎN
FUNCȚIUNE A SURSEI AUTONOME DE ENERGIE
TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ
•

alimentarea centralei termice cu
biocombustibil solid, apă și energie
electrică;

•

reglarea parametrilor de intrare în sursa
autonomă de energie termică și apă caldă;

•

pornirea sursei de energie termică și apă
caldă;

•

efectuarea reglajelor necesare pentru o
funcționare optimă.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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Operatorul trebuie să asigure doar corectitudinea
reglării valorilor termice la microcalculator. Pentru
microcalculatorul care folosește informatiile
de temperatură furnizate de cei doi senzori de
temperatură, aﬂati pe colectorul solar și pe
boilerul de apă caldă menajeră, valorile setate sunt
valorile minime și maxime pentru diferenta dintre
temperatura agentului termic din colectorul solar și
temperatura apei calde produse.

5 ACȚIUNI
Acțiunile operatorului în timpul
funcționării sursei autonome de energie
termică și apă caldă
MONITORIZAREA PARAMETRILOR DE
FUNCȚIONARE A SURSEI AUTONOME DE ENERGIE
TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ
Parametrii de funcționare a sursei autonome
de energie termică și apă caldă sunt mentinuți
printr-o instalație de automatizare cu toate
componentele corespunzătoare. Datorită tabloului
de automatizare și a unui microcalculator,
funcționarea acesteia este complet automată
atât pe circuitul solar, cât și pe circuitul centralei
termice pe bază de biocombustibil, neﬁind
necesare manevre de închidere sau deschidere a
robineților sau a altor elemente din sistem.
Tipărit pe hârtie reciclată.

Operatorul este obligat să veriﬁce sistematic
parametrii de funcționare a sursei autonome
de energie termică și apă caldă, astfel încât
să se asigure că aceștia corespund valorilor
speciﬁcate în documentația tehnică. Dacă în
timpul exploatării se observă abateri mari
ale parametrilor de funcționare de la valorile
medii, operatorul trebuie să identiﬁce cauza
care a produs modiﬁcarea și să ia măsurile de
remediere ce se impun, iar, în caz de necesitate,
să contacteze serviciul tehnic. De asemenea,
operatorul trebuie să se asigure în mod regulat că
dispozitivele de control şi reglare funcţionează
corespunzător.

INSPECTAREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILULUI
SOLID
Pentru veriﬁcarea calității biocombustibilului
solid utilizat (peleți) din depozit se efectuează
o analiză senzorială asupra calității peleților,
stării ambalajului, se estimează greutatea și
densitatea acestora. În timp, operatorul va avea
capacitatea de a aprecia ușor calitatea peleților,
datorită deprinderilor și experienței acumulate.
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Funcționarea sursei autonome de energie termică și apă
caldă trebuie veriﬁcată în mod regulat de către operator
prin monitorizarea parametrilor de funcționare. În cazul
funcționării centralei termice pe bază de biocombustibil
apare necesitatea inspectării calității biocombustibilului
utilizat și a procesului de ardere.

Este important să ﬁe utilizați peleți cu parametrii
și caracteristicile de calitate prevăzute în
documentația tehnică a centralei termice.
Pentru a evita creșterea umidității peleților, se
recomandă păstrarea biocombustibilului într-un
mediu uscat.

INSPECTAREA PROCESULUI DE ARDERE
Inspectarea procesului de ardere a
biocombustibilului solid se efectuează prin
oriﬁciul de vizualizare, situat pe ușa de încărcare
a centralei termice. După deschiderea oriﬁciului
de vizualizare există riscul eliberării de gaze
(explozie), de aceea este necesar de așteptat 3
minute înainte de inspecție și de folosit ochelari de
protecție.
În cazul în care arderea este corectă, cenușa
are o culoare gri închis, însă aceasta poate varia
în funcție de tipul biocombustibililor utilizați.
Cenușa albă sau deschisă la culoare înseamnă
exces de aer.

Flacără mică
la 100 % putere

Flacără corectă
la 100 % putere
(ﬂacără cu nuanțe roșii)

Inspectarea procesului de ardere presupune și
determinarea culorii fumului evacuat prin coșul
de fum. În cazul unei combustii eﬁciente, fumul
este aproape invizibil sau azuriu.
În timpul funcționării centralei termice pe bază de
biocombustibil operatorul trebuie să se asigure
sistematic că uşile de umplere şi ușa de evacuare
a cenuşii sunt întodeauna corect închise.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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6 INSTRUCȚIUNI
Instrucțiuni de întreținere a sursei autonome de energie termică și apă caldă
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE ÎNTREȚINERE A
SURSEI AUTONOME DE ENERGIE TERMICĂ ȘI APĂ
CALDĂ
•

•

Sursa autonomă de energie termică și apă caldă
nu solicită eforturi suplimentare în întreținere.
Lucrările de întreținere sunt speciﬁce unei
centrale termice cu arderea biocombustibilului
solid, la care se adaugă lucrările de întreținere
speciﬁce instalațiilor solare.
Intervalele necesare pentru întreţinerea
instalaţiei sunt stabilite în momentul dării ei în
exploatare, însă întreținerea și curățarea sursei
autonome de energie termică și apă caldă se
efectuează ori de câte ori este necesar.

Tipărit pe hârtie reciclată.

•

Curățarea sursei autonome de energie
termică și apă caldă este individuală pentru
ﬁecare utilizator, în funcție de calitatea
biocombustibilului solid, de setările centralei
termice și de instalația solară.

•

Este foarte important ca piesele defecte sau
cele care nu funcționează corespunzător să ﬁe
schimbate în cel mai scurt timp posibil.

•

Operatorul trebuie să asigure o funcționare
echilibrată a tuturor pompelor din circulație,
deoarece nefuncționarea acestora pentru o
perioadă îndelungată de timp reduce durata
lor de viață.
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Punerea în funcțiune se va face în conformitate cu
instrucțiunile speciﬁce ﬁecărui tip de aparat din componența
sursei autonome de energie termică și apă caldă.

INSTRUCTIUNI DE ÎNTREȚINERE A INSTALAȚIEI
DE COLECTOARE SOLARE

•

Colectoare solare: veriﬁcarea integritatății
tuburilor de sticlă a captatoarelor solare se
face vizual pentru ﬁecare captator în parte.
Eventualele tuburi sparte se înlocuiesc de către
o persoană specializată.

•

Circuit solar: veriﬁcarea neetanșeității
racordurilor captatoarelor solare, a armăturilor
și a ventilelor automate de aerisire se face astfel:
se închide robinetul de izolare de pe circuitul
de reumplere, se asteaptă timp de 15-30 minute,
urmărindu-se indicațiile termomanometrului de
pe dispozitivul de reumplere.

•

Lichid termovector (agentul termic):

Pentru a asigura funcţionarea corectă a
instalaţiei de colectoare solare, operatorul
trebuie să veriﬁce în mod regulat dacă:
•

presiunea instalației se încadrează într-un
interval admisibil;

•

acumulatorul solar se încălzeşte pe vreme
însorită;

•

colectoarele sunt reci pe timpul nopţii;

•

valorile de temperatură sunt admisibile;

•

lichidul termovector din geamul de
semnalizare este limpede.

Pentru a garanta funcţionarea corectă a
instalației de colectoare solare şi buna stare
a tuturor componentelor, se recomandă să se
controleze, cel puțin o dată pe an, funcţionarea
corectă a următoarelor componente:

Ok

Deteriorate, de înlocuit

Aspect

Limpede

Tulbure

Miros

Discret

Înțepător

•

Alte componente ale instalației de colectoare
solare: starea dispozitivelor de ﬁxare şi a
acoperişurilor, structurilor, suprafeţelor etc.,
aparatele electrice şi senzorii, circuitul de
împământare şi protecţiile antitrăsnet, starea
accesoriilor şi a celorlalte componente instalate.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE A CENTRALEI
TERMICE PE BAZĂ DE BIOCOMBUSTIBIL
Pentru a asigura funcționarea centralei termice
într-un mod eﬁcient și ecologic, se recomandă
întreținerea și curățarea corectă și la timp a
acesteia, prin efectuarea următoarelor operațiuni:
•

Evacuarea cenușii din camera de ardere cel
puțin o dată în ﬁecare tură a operatorilor.
În cazul în care calitatea biocombustibilului
este sub nivelul necesar, cenușa se va evacua
mai frecvent. Cenușa va ﬁ evacuată cu lopata
și va ﬁ depozitată în tomberoanele special
amenajate. Acțiunile de evacuare a cenușii
trebuie efectuate cu precauție, deoarece
aceasta poate conține jăratic.

•

Curățarea spațiului aferent centralei termice
de ﬁecare dată când este necesar, pentru a
asigura curățenia.

•

Curățarea motorului și ventilatorului se
va efectua cu o perie uscată doar după
întreruperea alimentării cu energie electrică
a centralei termice. Ventilatorul trebuie
curățat cu atenție deosebită pentru a evita
debalansarea acestuia.

•

Curățarea pereților camerei de ardere
cel puțin o dată pe săptămână. Curățarea
pereților camerei de ardere se efectuează cu o
cociorvă specială.

•

Curățarea coșului de fum cel puțin de două ori
pe an.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE A BOILERULUI
BIVALENT
1. Pentru a evita depunerile de calcar, se
recomandă de acţionat, cel puțin o dată pe
lună, robinetul, vana şi unitatea de siguranţă.
Atenţie: nu blocaţi deschiderea unităţii de
siguranţă.
2. Boilerul trebuie să ﬁe golit anual (de două
ori pe an, dacă apa este tratată cu soluţie de
dedurizare) în scopul:
•

•

veriﬁcării gradului de uzură a anodului de
magneziu: dacă diametrul este mai mic de 10
mm sau volumul său este mai mic de 50% din
cel iniţial, se înlocuiește;
îndepărtării depunerilor din interiorul
boilerului: calcarul poate ﬁ îndepărtat cu
ajutorul unui aspirator prin ﬂanşa superioară a
boilerului.
Tipărit pe hârtie reciclată.
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•

Veriﬁcarea și curățarea ﬁltrelor de apă.

•

Aerisirea zonei de lucru în ﬁecare zi.

•

Ajustarea setărilor de ﬁecare dată când este
necesar.

•

Golirea rezervorului de biocombustibil cel
puțin o dată în 6 luni.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE A POMPELOR DE
CIRCULAȚIE A AGENTULUI TERMIC
1. Pompele de circulație a agentului termic sunt
prevăzute pentru circularea apei limpezi, de
aceea este necesar ca apa din instalație să
ﬁe fără substanțe nocive sau explozibile, fără
particule solide și ﬁbre.

2. Pompele care sunt montate și reglate pe
debitul corect, funcționeaza fără zgomot și
nu au nevoie de întreținere. În cazul în care
instalația sau pompa sunt zgomotoase, atunci
se oprește pompa, se aerisește instalația și se
veriﬁcă nivelul apei din vasul de expansiune
3. Pentru a asigura funcționarea pompelor
de circulație în condiții de siguranță, se
recomandă veriﬁcarea tensiunii de funcționare
și toate celelalte date de pe plăcuța pompei,
astfel încât să se asigure respectarea normele
electrice în vigoare.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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7 SOLUȚII
Soluții pentru remedierea eventualelor defecțiuni în funcționarea sursei autonome
de energie termică și apă caldă

Operatorul sursei autonome de energie termică și apă
caldă are obligația să oprească imediat din funcțiune
aparatul la care constată o defecțiune și să se adreseze unui
prestator de specialitate pentru remedierea acesteia.
Este interzisă repunerea în funcțiune a aparatului până
la remedierea defectelor.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Cădere de presiune în
sistem

Sistem neetanş/neermetic.

Se localizează punctele neetanşe şi se
etanşeizează. Se efectuează umplerea cu
glicolpropilenic, se dezaerează.

Aer în instalaţie.

Se clăteşte şi se dezaerează instalaţia, se
reglează presiunea.

Presiunea de intrare în vasul de
expansiune prea ridicată.

Se corectează presiunea la intrarea în vasul de
expansiune.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Acumulatorul solar nu
se încălzeşte pe vreme
însorită

Pompă defectă.

Se înlocuieşte.

Sonda termică defectă sau greşit
instalată.

Se înlocuieşte sau se instalează corect.

Regulator solar defect.

Se înlocuieşte.

Aer în instalaţie.

Dezaerarea instalaţiei, controlul presiunii.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Colectoarele sunt calde
pe timpul nopţii

Valva antiretur defectă sau
reglată greşit.

Se înlocuieşte sau se reglează corect.

Regulator solar defect.

Se înlocuieşte.

Sonda termică defectă sau greşit
instalată.

Se înlocuieşte sau se instalează corect.

Dacă e prezent: sensor solar
defect.

Se înlocuieşte.

În nopţile foarte calde: “efectul
lună”.

Nici o anomalie în funcţionare fără senzor
solar; în nopţile reci efectul dispare.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Valori de temperatură
ce nu se încadrează
în normă sau nicio
indicaţie privind
regulatorul

Sonda termică defectă sau greşit
instalată.

Se înlocuieşte sau se instalează corect.

Regulator solar defect.

Se înlocuieşte.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Lichid termovector
foarte alterat

Dacă sistemul nu a funcționat o
scurtă perioadă de timp, poate
ﬁ vorba despre o indicaţie
de eroare în instalaţie, de
exemplu: dimensionare greşită
a componentelor, extracţie
de căldură prea puţină, traseu
incorect al tuburilor, montare
greşită a colectoarelor (rotite
cu 90°), regulator solar defect,
reziduuri în tuburi.

Se exclude sau se corectează eroarea la
nivelul instalaţiei.

Uzură normală după ani de
funcţionare.

Se evacuează complet lichidul termovector
alterat; se elimină în conformitate cu
normele tehnice în vigoare; se clăteşte
complet instalaţia cu apă; se umple instalaţia
cu amestec de propilenglicol şi apă şi se
dezaerează.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Nu se pornește
ventilatorul în timpul
funcționării centralei
termice pe bază de
biocombustibil

Ventilatorul se va porni în mod automat, după
În regim de lucru automat s-a
ce temperatura apei din cazan se va reduce
conectat termostatul, deoarece
apa din cazan s-a încălzit până la până la temperatura programată.
nivelul programat.

Tipărit pe hârtie reciclată.

A fost setată o temperatură mai
joasă de încălzire a apei.

Se veriﬁcă dacă temperatura selectată
corespunde cerințelor de temperatură și
speciﬁcațiilor din documentația tehnică.

Ventilatorul s-a blocat din cauza
activării opțiunii anti-incendiu.

Se deconectează alimentarea sistemului
electronic cu energie electrică. Se veriﬁcă
manual rotațiile la motorul ventilatorului,
dacă motorul se rotește ușor, peste 3-5 minute
se conectează sistemul electronic la energie
electrică și se pornește cazanul.

Defecțiuni la sistemul de
automatizare.

Se informează furnizorul.

Ventilatorul este defectat

Se înlocuiește.
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Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Mecanismul de
alimentare cu
biocombustibil solid nu
funcționează

Cablul motorului cazanului nu
este conectat sau este defect.

Conectarea cablului sau înlocuirea acestuia
de către o persoană abilitată. Anunțarea
conducătorului instituției.

Motorul s-a supraîncălzit și s-a
activat protecția termică.

Se oprește motorul și se lasă să se răcească,
după răcire se va reporni.

Motorul este defect.

Înlocuirea motorului.

Blocarea șnecului.

Demontarea șnecului și curățarea acestuia.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Ieșirea fumului prin
ușa de încărcare sau
prin coșul de fum al
centralei termice

Forța de evacuare a fumului din
coșul de fum este prea mică.

Curățarea coșului de fum și a colectorului. Se
veriﬁcă dacă coșul de fum și ușa de încărcare
nu au ﬁsuri.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Nu ajunge apă caldă în
radiatoare

Robinetele sunt închise.

Deschiderea robinetelor.

Defecțiuni ale legăturilor
hidraulice din instalația de
încălzire.

Se veriﬁcă lipsa scurgerilor în legăturile
hidraulice din instalația de încălzire și cazan și
se repară în caz de necesitate.

Nu funcționează pompa pe
circuitul de termoﬁcare.

Se veriﬁcă pompa și se înlătură defecțiunile.
Înlocuirea pompei în caz de necesitate.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Se formează depuneri
excesive pe pereții
focarului cazanului pe
bază de biocombustibil

Utilizarea biocombustibililor cu
conținut sporit de silicați.

Se curăță camera de ardere, canalele de
evacuare a fumului, pereții cazanului, coșul de
fum și hornul.

Defecțiune

Cauza

Soluții pentru remediere

Ecranul panoului de
comandă nu aﬁșează
nimic și nu este luminat

Este întreruptă alimentarea cu
energie electrică a panoului de
comandă.

Se veriﬁcă și se restabilește, în caz de
necesitate, alimentarea cu energie electrică.

Programul de lucru nu
funcționează.

Se resetează programul de lucru.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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•

defectarea dispozitivelor de control și
automatizare;

•

alte cazuri prevăzute în documentația tehnică
a componentelor sursei autonome de energie
termică și apă caldă.

MODALITĂȚI DE ACȚIONARE ÎN CAZUL
SITUAȚIILOR DE AVARIE
•

Se răcesc suprafețele de încălzire prin
ventilație naturală, deschizând ușile de acces
în centrala termică.

8 REGULI

•

Se asigură cu promptitudine măsurile de prim
ajutor, în cazul în care defecțiunea apărută a
produs accidentarea unor persoane.

Reguli de comportare a operatorului în
cazul apariției unei situații de urgență

•

Se pregătește sursa autonomă de energie
termică și apă caldă pentru revizie tehnică.

•

Se consemnează corect și complet defectele
apărute și intervențiile executate în registrul
de supraveghere.

•

Se marchează cu indicatoare de avertizare
locurile cu pericol de incendiu sau explozie.

CAZURI ÎN CARE SE INDICĂ DECONECTAREA
SURSEI AUTONOME DE ENERGIE TERMICĂ ȘI APĂ
CALDĂ DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICĂ
•

Producerea unui incendiu;

•

Scăderea sub limita admisibilă a presiunii
apei din centrala termică pe bază de
biocombustibil;

•

Defectarea sistemului de blocare a funcționării
centralei termice în situații de avarie (în
cazurile când semnalizarea vizuală și auditivă
este activă, însă sistemul de blocare nu);

Tipărit pe hârtie reciclată.
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În cazul apariției situațiilor de urgență sau de avarie,
constatate vizual sau la apariția semnalelor de alarmă
emise de la panoul de automatizare, sursa autonomă de
energie termică și apă caldă trebuie oprită imediat.
Oprirea sursei este anunțată șeﬁlor ierarhici și consemnată
în registrul de supraveghere.

ACȚIUNILE OPERATORULUI ÎN CAZ DE INCENDIU
•

Comunicarea urgentă despre izbucnirea
incendiului către serviciul de pompieri și
salvatori, indicând adresa obiectivului și locul
izbucnirii incendiului.

•

Luarea măsurilor posibile de stingere a
incendiului.

•

Deconectarea, în caz de necesitate, a energiei
electrice (cu excepția sistemelor de protecție
contra incendiilor), oprirea funcționării
agregatelor, aparatelor, închiderea
dispozitivelor de alimentare cu materie primă
și apă.

•

Organizarea generală a acțiunilor de
stingere a incendiilor (luând în considerare
particularitățile speciﬁce ale obiectivului)
până la sosirea unităților de pompieri și
salvatori.

•

Organizarea întâlnirii unităților de pompieri
și salvatori și acordarea ajutorului privind
alegerea celei mai scurte căi de acces la focarul
incendiului și informarea conducătorului
acțiunilor de stingere a incendiului despre
particularitățile tehnologice și de construcție
ale sursei autonome de energie termică și
apă caldă, despre cantitatea și proprietățile
substanțelor și materialelor ușor inﬂamabile,
păstrate sau utilizate în apropierea incendiului.

•

Menținerea în stare funcțională a rețelelor
de apă pentru incendii și asigurarea debitului
de apă necesar, în conformitate cu normele
de stingere a incendiilor. Capacitatea de
funcționare a acestora trebuie veriﬁcată cel
puțin o dată la 6 luni.

•

În timpul incendiilor trebuie evitată deschiderea
ușilor și ferestrelor, precum și spargerea
geamurilor, deoarece aerul proaspăt facilitează
răspândirea focului.

Tipărit pe hârtie reciclată.
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ANEXA 1.

SCHEMA DETALIATĂ A SURSEI AUTONOME DE ENERGIE TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ
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Tipărit pe hârtie reciclată.
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1
Rețea de
apă caldă
6

5
2

7
22
21
3

4

Rețea apă rece

LEGENDA
colector solar

9

2

sistem DrainBack

10 puffer

19 vas de expansiune de tip închis

3

boiler bivalent

11 grup de pompare

20 pompă de recirculare

4

vas de expansiune

12 ﬁltru de impurități

21 grup de pompare

regulator solar

13 dozator

22

6

panou de comandă

14 pompă de alimentare

7

grup de pompare

15 ﬁltru de impurități

cazan cu arderea
biocombustibilului solid

16 rezervor apă rece

8

5

grup de pompare

18 ﬁltru de impurități

1

17 stație de dedurizare

grup de pompare pentru
instalații solare
robinet
clapetă unisens
supapă de siguranță

Tipărit pe hârtie reciclată.
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ANEXA 2.

Nr. d/o

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A INTERVENȚIILOR TEHNICE LA SURSA AUTONOMĂ DE ENERGIE
TERMICĂ ȘI APĂ CALDĂ

Intervenția efectuată

Tipărit pe hârtie reciclată.

Persoana care a realizat
intervenția

Data intervenției

Semnătura
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Nr. d/o

Intervenția efectuată

Persoana care a realizat
intervenția

Data intervenției

Semnătura

Tipărit pe hârtie reciclată.
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Nr. d/o

Intervenția efectuată

Tipărit pe hârtie reciclată.

Persoana care a realizat
intervenția

Data intervenției

Semnătura
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6. Instrucțiuni de utilizare, întreținere și
service. Cazane pentru încălzire centrală pe
biocombustibil solid.
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