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Revizia instalaþiei termo, o necesitate sau nu?
Revizia microcentralelor se recomandã sã se

efectueze înainte de intrarea în sezonul de

iarnã (lunile septembrie - octombrie). Se

ve r i f ic ã s is te m e le d e s igu ranþã ale

microcentralei (protecþia la ‘ ’ l ipsã gaz’’ ,

supratemperatura agentului termic, presiunea

aerului la vasul de expansiune, supapa de

siguranþã), presiunea combustibilului de

al im e ntare , p aram e tr i i gaz e lo r ars e º i

evacuarea corectã a gazelor arse. Dacã este

cazul (depuneri de calcar în schimbãtoarele de

cãldurã) se efectueazã o spãlare chimicã. La

fiecare doi ani trebuie efectuatã reautorizarea

funcþionãrii de cãtre firme autorizate ISCIR.

La cazanul pe lemne revizia se efectueazã tot la

intrarea în sezonul de iarnã. Trebuie verificate

sistemele de siguranþã, se curãþã foarte bine focarul

ºi drumurile de gaze arse. Atenþie, este foarte im-

portant ca lemnul sã nu aibã o umiditate mai mare

de 20 - 25%, altfel cazanul se înfundã cu gudron în

maximum 1-2 luni. Este bine ca lemnul sã fie

achiziþionat cu un an înainte de a fi folosit, astfel

încât sã fie timp pentru uscarea acestuia. La fiecare

doi ani trebuie efectuatã reautorizarea funcþionãrii

de cãtre firme autorizate ISCIR.

Instalaþia de încãlzire (þevi, calorifere) nu trebuie

golitã niciodatã (pentru a evita ca de fiecare datã

când încãrcãm cu apã sã se producã fenomenul de

coroziune), se completeazã cu apã (dacã este

cazul), se aeriseºte (pentru ca radiatoarele sã se

încãlzeascã uniform), se verificã concentraþia de

antigel, la fiecare trei, patru ani se adaugã antigel

nou pentru cã cel vechi îºi pierde proprietãþile de

protecþie împotriva îngheþului.

Revizia microcentralelor, cazanelor ºi a instalaþiei de

încãlz ire trebuie efectuatã numai de firme

autorizate ISCIR conform Prescripþiei Tehnice PT

A1/2010.

Costurile aproximative ale reviziei sunt:

ÜRevizia microcentralei: 30 - 40 euro (dacã se

efectueazã ºi spãlare chimicã se adaugã aprox. 30

euro);

ÜRevizia cazanului pe lemne standard-80: 100

euro (dacã se efectueazã ºi spãlare chimicã se

adaugã aprox. 50 euro);

ÜRevizia cazanului pe lemne cu gazeificare: 150

- 200 euro (dacã se efectueazã ºi spãlare chimicã se

adaugã aprox. 50 euro);

Revizia realizatã la timp ajutã la:

¬prelungirea duratei de viaþã a echipamentelor,

¬menþinerea unui randament bun al func-

þionãrii (dacã avem depuneri de calcar pe

schimbãtoare randamentul scade cu 15 -20%),

¬certificarea funcþionãrii în condiþi i de

siguranþã ºi obþinerea unor costuri reduse de

exploatare. Dacã nu se efectueazã reauto-

rizarea funcþionãrii la doi ani a echipamentelor,

ISCIR-ul interzice funcþionarea acestora

(microcentrala, cazan).

Realizarea la timp a reviziei echipamentelor de

încãlzire ne ajutã sã obþinem “siguranþa maximã

în funcþionare ºi costuri reduse de exploatare”, afirmã

George Dumitrescu, director la Academia Romstal. Un

echipament termic funcþioneazã o lungã perioadã de

timp livrând apã caldã ºi cãldurã, timpul de

funcþionare fiind de 1300 - 1400 ore anual. Aceasta

duce pe de o parte la uzura pieselor centralei, iar pe

de altã parte apar disfuncþionalitãþi datoritã

depunerilor de calcar în schimbãtoarele de cãldura ºi

de ruginã pe suprafaþa arzãtorului. Depunerile de

calcar ºi de impuritãþi în schimbãtoarele de cãldurã au

drept urmare creºterea temperaturii gazelor de

ardere. Prin aceasta creºte ºi consumul de gaze

naturale sau lichefiate ºi, implicit, costurile. De aceea

revizia echipamentelor de încãlzire trebuie fãcutã cu

regularitate!
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