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PREÎNCĂLZITOARE DE COMBUSTIBIL

GO – 0,6 / -1,5 / -4 / -6
CARTE TEHNICĂ

Tip: GO - .................................
Serie fabricaţie / an: ............/..........
Producător:

GB-GANZ Tüzeléstechnikai Kft.
1103 Budapest, Szlávy u. 22-30.
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1. INTRODUCERE
Preîncălzitoarele de combustibil tip GO sunt destinate montării pe arzătoare de combustibil
lichid tip CLU şi păcură, cu scopul ridicării şi menţinerii temperaturii combustibilului la
valoarea optimă de pulverizare.
Preîncălzitoarele GO echipează de regulă arzătoarele de combustibil lichid produse de către
GB-GANZ Kft, făcând parte din furnitura acestora. Pe lângă acestea, comercializăm aceste
preîncălzitoare pentru echiparea instalaţiilor de ardere la care este necesară înlocuirea
instalaţiei de preîncălzire a combustibilului, sau la trecerea unui arzător pe alt tip de
combustibil, de regulă de la motorină la CLU sau păcură.
Cartea tehnică conţine toate datele şi prescripţiile tehnice necesare montării, punerii în
funcţiune şi utilizării sigure a produsului.
Arzătoarele pe combustibil lichid, precum şi părţile lor componente se află sub incidenţa
prescripţiilor tehnice ISCIR.
Înaintea montării şi a punerii în funcţiune a preîncălzitorului, vă rugăm să citiţi cu atenţie
prezenta carte tehnică.

2. DECLARAŢII JURIDICE
Dreptul de proprietate intelectuală
Familia de preîncălzitoare tip GO sunt proprietatea intelectuală a firmei GB-GANZ Kft. În
consecinţă, producătorul beneficiază de protecţia dreptului de proprietate intelectuală. Copierea,
multiplicarea sau utilizarea în alte scopuri a documentaţiei livrate împreună cu preîncălzitorul,
fără consimţământul producătorului, este interzisă.
Fac excepţie de la cele de mai sus capitolul referitor la instrucţiunile de utilizare, care
trebuie să fie cuprinse în documentaţia tehnică a arzătorului, respectiv în instrucţiunile de
utilizare a cazanului (sau a utilizatorului de căldură pe care este instalat arzătorul).
Condiţii de garanţie
Preîncălzitoarele tip GO se află sub incidenţa legii obligativităţii garanţiei. Obligativitatea
garanţiei se aplică întotdeauna corespunzător cu prevederile legii. Condiţiile de garanţie sunt
precizate în Carnetul de garanţie.
Obligativitatea garanţiei este valabilă numai dacă punerea în funcţiune este executată de
către echipele de service ale producătorului sau de o firmă de specialitate agreată de acesta.
Reprezentanţa din România:

GB-GANZ ROMÂNIA Termotehnica SRL
400592 Cluj-Napoca, str. Al.Vaida Voivod nr. 2
Tel: 0264-419.305
Fax: 0264-419.309
e-mail: office@ganz.ro
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Obligativitatea garanţiei încetează dacă beneficiarul omite satisfacerea condiţiilor de mai
sus. De asemenea, garanţia nu se referă la pagubele produse în urma calamităţilor naturale,
şocurilor externe, transportului şi a depozitării necorespunzătoare, depunerilor de praf şi de
murdărie.
Obligativitatea garanţiei încetează şi dacă se efectuează reparaţii sau modificări fără ştirea
producătorului sau a reprezentantului acestuia, precum şi în cazul defecţiunilor cauzate de
exploatarea necorespunzătoare, respectiv de elementele periferice neadecvate.
Preîncălzitoarele pot fi utilizate conform datelor tehnice prezentate la descrierea tehnică,
utilizarea la alţi parametri este periculoasă şi interzisă!
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Declaraţie de Conformitate

Noi, firma GB-GANZ Kft. (H-1103. Budapest, Szlávy u. 22-30.) declarăm că

GO-0,6; GO-1,5; GO-4; GO-6
recipienţii sub presiune ai preîncălzitoarelor de combustibil sunt în conformitate cu prescripţia
97/23/EGK, respectiv cu cerinţele normelor maghiare cuprinse în 9/2001.(IV.15.) GM.
Normativ corespunzător: SR EN 13445.
Categorie de certificare: Modul A1.
Certificarea conformităţii produsului este marcată cu simbolul CE 1417
Numărul certificatului: A1T-05-GBGANZ-001
Emitentul certificatului: ÉMI TÜV Bayern.

Proiectarea, fabricarea şi verificarea sunt realizate respectând normele interne de
management al calităţii, certificate conform EN ISO 9001, respectiv conform EN 729-2 cu
referire la sudură.

Budapest, 2004. iunie

Vég László
Director tehnic
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3. DESCRIERE TEHNICĂ
3.1 Date tehnice
Putere
încălzire
Tip
electrică
(kW)
GO-0,6
0,6
GO-1,5
1,5
GO-4
4,0
GO-6
6,0

Volum
(litri)
0,7
1,65
4,87
4,87

Produs
Pxv

Combustibili
utilizabili

(l x bar)
16,16
CLU-60/ 80
34,75
CLU-60/ 80
102,26
CLU-60/ 80
102,26 Păcură-60/120

Debit maxim de Temperatură
combustibil
de lucru*
(°C)
la ∆t = 60°C
(kg/h)
12
85÷95
30
30÷110
80
30÷110
120
30÷110

* Se reglează funcţie de tipul combustibilului.
Producător:

GB-GANZ Kft. H-1103. Budapest, Szlávy u. 22-30.

Mod de încălzire:

directă cu rezistenţe electrice

Încărcarea termică a rezistenţelor:

2,5 ÷ 3,5 W/cm2

Presiune de lucru maximă admisă:

GO-0,6/ -1,5:

20 bar

GO-4/ -6:

25 bar

GO-0,6/ -1,5:

32 bar

GO-4/ -6:

40 bar

GO-0,6:

95°C

GO-1,5/ -4/ -6:

110°C

Presiune de probă, cu apă rece la 20 °C:
Temperatura maximă admisă:

la comandă specială: 130°C
Temperatură minimă admisă:

-10°C

Tensiunea de alimentare:

GO-0,6/ -1,5:

230 V; 50 Hz + PE

GO-4/ -6:

3x230/400V; 50Hz +N +PE

Reglaj de temperatură:
 GO-0,6: termostate cu valoare fixă, 2 buc. de reglare, 1 buc. protecţie (EMERSON);
 GO-1,5/-4/-6: 2 buc. termostate reglabile 30 – 110 °C, unul de pornire şi al doilea de
reglaj, 1 buc. termostat de protecţie cu resetare manuală la 115 °C

1. Rezervor preîncălzitor
2. Capac termostate
3. Rezistenţă încălzire 600 W

4. Termostate
5. Racord pentru ţeavă φ6 – ieşire combustibil
6. Racord pentru ţeavă φ6 – intrare combustibil
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3.2 Dimensiuni de gabarit

GO-0,6
Schiţa constructivă

1. Rezervor preîncălzitor
2. Rezistenţă electrică 1500 W
3. Termostat de pornire
4. Termostat dublu reglare-protecţie

5. Racord pentru ţeavă φ6 – intrare combustibil
6. Racord pentru ţeavă φ6 – ieşire combustibil
7. Racord golire 1/4”
8. Presetupă
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GO-1,5
Schiţa constructivă
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1. Rezervor preîncălzitor
2. Rezistenţă electrică 4 sau 6 kW
3. Termostat de pornire
4. Termostat dublu reglare-protecţie

5. Racord pentru ţeavă φ8 – intrare combustibil
6. Racord pentru ţeavă φ8 – ieşire combustibil
7. Presetupă
8. Racord golire 1/2”

GO-4; GO-6
Schiţa constructivă
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3.3 Structura constructivă, funcţionare
Preîncălzitoarele tip GO sunt de tip rezervor cilindric, fixat orizontal, cu încălzire electrică.
Funcţie de tipul preîncălzitorului, acestea sunt prevăzute cu elementele necesare prinderii pe
arzător (vezi schiţele constructive).
Racordurile de conectare a intrării şi ieşirii combustibilului se găsesc pe corpul
preîncălzitorului.
Încălzirea este realizată direct, rezistenţele electrice fiind scăldate de combustibil, astfel
încât timpul de încălzire este scurt. Menţinerea încărcării termice a rezistenţelor la un nivel
inferior (2,5-3,5 W/cm2) asigură funcţionarea îndelungată şi fără apariţia fenomenului
nedorit de depunere a calaminei..
Pentru asigurarea funcţionării sigure, elementele sunt legate separat (rezistenţele electrice,
termostatele de lucru şi de protecţie, respectiv regulatorul de temperatură).
Termostatele, respectiv terorezistenţa sunt amplasate în imediata apropiere a racordului de
ieşire, pentru a asigura funcţionarea preîncălzitorului la parametri cât mai exacţi.
Pentru a asigura funcţionarea ireproşabilă a preîncălzitorului, este obligatorie respectarea
tuturor prescripţiilor de instalare şi de punere în funcţiune.
În primul rând, se poate pune în funcţiune doar preîncălzitorul complet umplut cu
combustibil şi dezaerat corespunzător.
Toate tipurile de preîncălzitor sunt prevăzute cu reglaj al temperaturii de pornire,
temperatură care trebuie astfel reglată încât să fie egală cu temperatura minimă la care
arzătorul începe să funcţioneze. Această condiţie se va lega în circuitul de reglaj al
arzătorului.
La preîncălzitoarele de 0,6 şi de 1,5 kW, termostatul de pornire este înseriat cu rezistenţa
electrică, acţionând direct asupra acesteia în regim pornit-oprit, menţinând astfel
temperatura reglată a combustibilului în preîncălzitor.
Înseriat cu termostatele de reglare este termostatul de protecţie, care în cazul defectării
termostatelor de reglare sau a supraîncălzirii taie tensiunea de pe rezistenţa electrică.
Repornirea este posibilă după remedierea defecţiunii şi apăsarea butonului de resetare.
Preîncălzitoarele de 0,6 kW au termostatele cu valori fixe, fapt pentru care sunt utilizabile
doar pentru temperaturi de preîncălzire de max. 85°C.
Termostatul de pornire la preîncălzitoarele de 4 şi 6 kW este legat în bucla de reglare a
arzătorului.
Rezistenţele electrice ale preîncălzitorului vor fi alimentaţi prin intermediul contactoarelor
corect dimensionate. Contactoarele sunt comandate de termostatul de reglare montat pe
preîncălzitor, sau de către regulatorul de temperatură.
Regulatorul de temperatură se leagă la termocupla Pt100 montată pe preîncălzitor.
Prin adaptarea regulatorului de temperatură este posibilă utilizarea preîncălzitorului atât
pentru CLU, cât şi pentru păcură.
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Regulatorul de temperatură se poate comanda şi cu o ieşire tip „alarm”, care în cazul unei
supraîncălziri accidentale opreşte pe avarie funcţionarea preîncălzitorului.
Ieşirea "alarm" a regulatorului poate acţiona un releu separat de protecţie sau poate întrerupe
circuitul de protecţie al arzătorului.
Utilizarea releului suplimentare este mai costisitoare, dar depistarea defecţiunii este mai
practică şi mai rapidă, beneficiarul câştigând timp.

4. INSTALARE
4.1 Montarea preîncălzitorului
Cu ajutorul urechilor de prindere prezentate în schiţele constructive, preîncălzitorul se poate
fixa cu uşurinţă, de preferinţă sub arzător. Se va avea în vedere că în timpul funcţionării,
corpul preîncălzitorului se încălzeşte, deci locul montării acestuia să nu pericliteze alte
elemente ale instalaţiei de ardere. Este de preferat ca în apropierea preîncălzitorului să nu se
afle elemente de comandă cu acţionare manuală. Dacă este nevoie, preîncălzitorul se poate
izola termic.
Izolarea termică ulterioară poate fi realizată doar după consultarea producătorului.
Pentru a evita eventualele răniri ale personalului de deservire în timpul funcţionării se vor
amplasa tăbliţe de avertizare asupra temperaturii ridicate a suprafeţei preîncălzitorului.
Legarea conductelor de combustibil se va face conform schiţelor constructive.
În orice caz, conducta de ieşire din preîncălzitor trebuie legată la racordul prevăzut cu
termostat, respectiv termorezistenţă.
În orice caz, preîncălzitorul se va lega în sistem conform schemelor prezentate în continuare,
respectând următoarele:
• Preîncălzitorul poate fi montat doar între pompa de combustibil a arzătorului şi
ventilul de deschidere al duzei de pulverizare;
• Dacă arzătorul nu este prevăzut cu un ventil de închidere înaintea duzei, este
obligatorie montarea unui ventil (vezi temperatura maximă admisă);
• Dacă pompa de combustibil de pe arzător este cu ventil încorporat, acesta va fi
complet demontat sau se va schimba pompa cu una fără ventil. Acest lucru este
necesar deoarece prin încălzire combustibilul se dilată, deci pompa de combustibil
trebuie să lase liber înspre conducta de alimentare un volum de dilatare
corespunzător;
• Se va verifica dacă pompa de combustibil şi ventilele sunt adecvate tipului de
combustibil şi temperaturii acestuia.
• Pompa de pulverizare a arzătorului trebuie să aibă regulator de presiune şi un
racord de recirculare. Valoarea reglată la regulatorul de presiune trebuie să fie de
maxim 25 bar. Dacă pompa nu este prevăzută cu regulator de presiune şi/sau racord
de recirculare, este obligatorie montarea unui regulator de presiune între pompă şi
preîncălzitor.
• În timpul funcţionării nu este permisă starea închisă a conductei de recirculare, se
recomandă montarea unui ventil de sens.
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Schema de principiu a arzătorului de combustibil lichid
cu pulverizare prin presiune şi cu preîncălzitor

1
2
3
4
5

Robinet de separare
Conductă de aspiraţie
Filtru
Pompă de pulverizare cu regulator de
presiune încorporat
Ventil de sens

6
7
8
9

Conductă de recirculare
Preîncălzitor tip GO
Electroventile
Duze de combustibil

Schema de principiu a arzătorului de combustibil lichid
cu pulverizare prin presiune cu duză cu recirculare şi preîncălzitor

1
2
3
4
5

Robinet de separare
Conductă de aspiraţie
Filtru
Pompă de pulverizare cu regulator de
presiune încorporat
Ventil de sens

6
7
8
9

Conductă de recirculare
Preîncălzitor tip GO
Unitate reglare debit de combustibil
Unitate de pulverizare

10 Duză cu recirculare
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4.2 Legături electrice
Se recomandă realizarea legăturilor electrice ale preîncălzitoarelor conform schemelor de
mai jos. Pentru scheme electrice diferite de acestea, vă rugăm să consultaţi Biroul tehnic al
GB-GANZ.
La legare se vor folosi numai conductori electrici izolaţi, siliconici. Conductele se vor introduce
în tuburi de protecţie. Se vor respecta prescripţiile normei SR EN 2364.
Dimensionarea secţiunii conductorilor, alegerea tipului şi dimensiunii contactorilor utilizaţi
se va face în funcţie de curentul absorbit de preîncălzitor.
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GO-0,6 Schema de legare electrică
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FT
TS
TR
TNI

Rezistenţă electrică (3x500 W)
Termostat de reglare
Termostat de protecţie cu resetare
Termostat de pornire

Notă:
Termostatele şi preîncălzitorul se leagă cu conductori siliconici de 0,75 mm2!

GO-1,5 Schema de legare electrică

SIC
KR
R
FR

Întrerupător principal
Contactor preîncălzire
Rezistenţă electrică
Siguranţă preîncălzire

TNI
TR
TS
RR

Termostat de pornire
Termostat de reglare
Termostat de protecţie
Releu de protecţie pe arzător

17

GO-4, GO-6 Schema de legare electrică
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5. PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
Punerea în funcţiune şi reglarea poate fi efectuată doar de producător, GB-GANZ
Tüzeléstechnikai Kft. (Budapest, X. Szlávy u. 22-30.) sau de firma de service agreată şi
împuternicită de acesta sau de reprezentanţa producătorului din România.
Înainte de punerea în funcţiune, personalul de service sosit la faţa locului este obligat să
verifice următoarele:
•
•
•
•

Montarea preîncălzitorului conform prescripţiilor (între pompă şi electroventile);
Legăturile electrice de alimentare şi de comandă (la automatul de ardere);
Valoarea tensiunii de alimentare a rezistenţelor electrice;
Dimensionarea contactorilor, a siguranţelor şi a conductorilor corespunzătoare puterii
electrice instalate a preîncălzitorului;
• Corectitudinea legăturilor electrice;
• Starea etanşă a conductelor de combustibil.
• Montarea corectă a cablurilor de încălzire, eventuala izolaţie termică.
În lipsa vreunui element din cele enumerate mai sus, punerea în funcţiune a
preîncălzitorului sau a arzătorului este i n t e r z i s ă !
Pe cât posibil, eventualele reparaţii şi remedieri trebuie efectuate la faţa locului.
După verificarea celor de mai sus se poate trece la punerea în funcţiune.
Etapele punerii în funcţiune:

• Se cuplează întrerupătorul general;
• Se deschid robineţii de separare;
• Se porneşte pompa de alimentare cu combustibil; se verifică sensul de rotaţie.
Se verifică starea etanşă a tuturor îmbinărilor. La nevoie se remediază neetanşeităţile şi
dacă este nevoie se schimbă conductele.
Atenţie! În cazul existenţei de scăpări de combustibil, utilizarea
preîncălzitorului este periculoasă şi strict interzisă!
• Se umple preîncălzitorul prin pornirea pompei de pulverizare;
În timpul umplerii, racordul de ieşire al preîncălzitorului trebuie destrâns. Dedesubt se
pune un vas pentru adunarea combustibilului scurs, şi cu pompa pornită se va verifica
umplerea. Dacă combustibilul scurs la racordul slăbit este fără bule de aer, se va opri
pompa de pulverizare şi se strânge la loc racordul de ieşire din preîncălzitor.
• Se fixează regulatorul de temperatură al preîncălzitorului (sau termostatele) la valoarea
dorită (funcţie de combustibil). Temperatura de pornire se va regla la o temperatură mai
mică cu 15-20°C decât valoarea de preîncălzire;
• Se verifică elementele de reglare şi de protecţie a arzătorului.
• Prin cuplarea întrerupătorului principal, preîncălzitorul este pus în funcţiune.
Atenţie!
Preîncălzitorul, respectiv arzătorul pot fi puse în funcţiune doar de persoane calificate, care
cunosc modul de funcţionare al acestora şi cunosc modul de reglare al parametrilor.
• După acestea, se poate trece la reglarea arzătorului şi la punerea sa în funcţiune;
• La punerea în funcţiune şi în timpul funcţionării, pe lângă verificarea parametrilor
termotehnici ai arzătorului se va verifica şi funcţionarea corectă a preîncălzitorului;
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• Se verifică dacă regulatorul de temperatură, respectiv termostatele menţin temperatura
combustibilului la valoarea reglată;
• Se verifică ca presiunea să nu depăşească valoarea admisă pe preîncălzitor.
După punerea în funcţiune, persoanele de deservire vor trebui instruite despre modul de
lucru al preîncălzitorului, respectiv al arzătorului pe care acesta este montat.

6. UTILIZARE, ÎNTREŢINERE
Intervenţiile asupra preîncălzitorului montat pe arzătorul de combustibil lichid pot fi
efectuate doar de către persoane instruite în acest scop, special numite pentru aceasta.
Înaintea pornirii instalaţiei de ardere, trebuie verificată starea tehnică şi valoarea reglată a
elementelor de reglare şi de protecţie atât de pe arzător, cât şi de pe preîncălzitor.
Atenţie!
Atenţie!

Înainte de pornirea arzătorului, este obligatorie deschiderea
robineţilor de separare de pe conductele de combustibil!
Abaterile de la modul de utilizare prescris sunt interzise!

În timpul funcţionării, trebuie verificată periodic temperatura combustibilului, respectiv
presiunea acestuia, cu ajutorul instrumentelor de măsură instalate. Dacă apar devieri de la
valorile impuse, instalaţia de ardere trebuie oprită şi trebuie solicitată intervenţia echipei de
service.
De asemenea, se va verifica periodic starea de etanşeitate a racordurilor de combustibil. În
cazul apariţiei de scurgeri de combustibil, instalaţia se va opri şi se va remedia defecţiunea.
Atenţie!

Pentru daune provocate de scurgeri de combustibil şi
neetanşeităţi producătorul îşi declină orice responsabilitate!

Dacă preîncălzitorul a fost montat şi funcţionează conform prescripţiilor prezentate la cap.
Date tehnice, nu necesită operaţii de întreţinere deosebite.
Se recomandă ca odată la 6 luni, odată cu revizia arzătorului, echipa de service să efectueze
şi următoarele operaţii:
• Verificarea şi eventual remedierea etanşeităţilor racordurilor de combustibil;
• Verificarea funcţionării termostatelor sau a regulatoarelor de temperatură, la nevoie
repararea sau schimbarea acestora;
• Verificarea legăturilor electrice, la nevoie strângerea acestora;
• Verificarea stării rezistenţelor electrice, la nevoie înlocuirea lor.
Atenţie! Rezistenţele electrice montate în preîncălzitor sunt verificate permanent de
producător în timpul fabricaţiei, deci şansa de defectare a acestora la o utilizare
corespunzătoare este foarte mică. Dacă totuşi este necesară înlocuirea lor, se vor utiliza
doar produse originale GB-GANZ. Se va avea în vedere că după înlocuirea rezistenţelor,
este necesară efectuarea unei noi probe de presiune.
Spaţiul din jurul preîncălzitorului şi al arzătorului trebuie păstrat liber. După decuplarea
instalaţiei, se aşteaptă scăderea temperaturii exterioare a preîncălzitorului la cel puţin
50°C, după care se curăţă cu o cârpă uscată de praf şi depuneri.
Atenţie! Utilizarea cârpelor ude, a detergenţilor, a solvenţilor de orice fel sau a
substanţelor inflamabile pentru curăţire este interzisă!!
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7. LIMITA DE FURNITURĂ
7.1 Elemente livrate odată cu preîncălzitorul
•
•
•
•

Rezervor preîncălzitor complet, cu rezistenţe electrice, probat la presiune;
Ştuţuri de racordare combustibil;
Carte tehnică;
Carnet de garanţie.

7.1.1 GO-0,6 / -1,5 / -4 / -6 cu funcţionare la max. 110 °C:
• Termostat de pornire;
• Termostat de reglare;
• Termostat de protecţie.
Notă: Termostatul de reglare şi de protecţie sunt montate împreună, în varianta „combi”.

7.2 Elemente facturate separat
•
•
•
•
•

Manometre (0-40 bar; C 1/4"; ∅ 60);
Furtune flexibile C 1/2" sau C 3/8";
Regulatoare de temperatură în variantă specială.
Termometre
Filtre

8. AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
• Preîncălzitorul vopsit este fixat pe un palet de lemn, împreună cu elementele componente
ale furniturii şi cu documentaţia tehnică, protejat prin înfoliere.
• Coletul va fi fixat pe timpul transportului. Pentru deteriorările datorate unui transport
necorespunzător firma producătoare îşi declină orice răspundere.
• Preîncălzitorul se va depozita în incintă închisă, ferită de intemperii, la o temperatură
ambiantă cuprinsă între -15 ... +60°C şi o umiditate relativă de 30-85%.

